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Co ještě nevíte
o šišince
Epifýza (epiphysis cerebri alebo corpus pineale) Je útvar oválneho tvaru
pripomínajúci malinkú šišku, ktorý sa
nachádza v mozgu každého človeka.
Z duchovného pohľadu je epifýza orgánom vyššej kontroly, ktorý uplatňuje
svoj vplyv len vtedy, keď človek prechádza skutočne globálnymi zmenami. Ale
pokiaľ sa nič nedeje, epifýza len „pozoruje“, čas od času kontroluje celkový
stav mozgu, koriguje jeho prácu: buď
aktivuje, alebo tlmí určité procesy. Ale
najdôležitejšie je, že práve epifýza obsahuje matice informácií...
pokračování na str. 2

ZDRAVÍ

FYZIKA ALLATRA
Co lidé nevidí? Koho živí svou pozorností a negativními emocemi? Zakázána témata ve vědě jsou
jemně hmotné bytosti: skyfishe, plazmoidy, stíny, inkubusy, subosobnosti.
Pravda o lucidním snění, exorcizmu (vyhánění démonů) a jeho důsledcích. O skutečnostech posmrtného osudu. Příběhy očitých svědků paranormálních a nadpřirozených jevů. Cenné praktické rady, co
dělat v takových situacích, a jak se chránit před jejich působením.
Svoboda Osobnosti proti diktatuře vědomí. Duchovní cesta, etapy rozvoje. Otázky a odpovědi. A mnoho dalšího v pořadu "NEVIDITELNÝ SVĚT" na ALLATRA TV
Pro pochopení podstaty - proč
jsme otevřeli tato témata a v poslední
době je trochu rozvíjíme?
Igor Michajlovič Danilov (IM):
Postupně jsme trochu vyprávěli o
duchovní cestě, o tom, jak může člověk
zvládnout své vědomí, co je to Osobnost, jak zůstat na tomto pocitovém vnímání, jak ho vůbec procítit, toto pocitové vnímání. Následně jsme dali trochu
více informací.
Nyní začínáme vyprávět o tom, co
člověk nevidí pouhým okem a co ve skutečnosti může mít vliv na člověka mimo
všeho ostatního, to znamená kromě jeho
vědomí, kromě jiných lidí, co se děje? K
čemu je to užitečné? Když se člověk
skutečně duchovně rozvíjí, začíná pozorovat podobné věci. A když se s tím setká, aby to nebylo pro něj nějakým šokem, a on si nepomyslel, že je na čase jít
za Tatjanou. Pro ty, kteří nevědí – psychoterapeutka. Proto to ukazujeme, vyprávíme, že je to normální.
A od nepaměti se to pozorovalo, mluvilo se o tom. Toto však je absolutně zakázané téma, stejně jako, řekněme, studium podobných věcí ve vědě, to se trestalo.
Nyní chvála Bohu již tolik ne, je příliš
hodně podobných informací. Jelikož toto
vše digitální technologie neustále zaznamenávají, je možné již o tom mluvit.
Jednou jsem říkal, že tyto experimenty ukazujeme a provádíme, s přihlédnutím k našim skrovným lidským,
technickým a materiálním zdrojům. No
děláme, co můžeme pro to, abychom vás
aspoň trochu seznámili a ukázali vám,
co probíhá na neviditelné úrovni. V prvé
řadě, pomoct těm, kteří začínají svou duchovní cestu a střetávají se s podobnými
jevy, jak jsem již říkal. A v druhé řadě
proto, aby se rozptýlily pochybnosti
mezi lidmi, že zde nejsme jediní a zopakuji slova Berekeho, že tento neviditelný svět je podobný moři, je tam mnoho životů. Skutečně velmi mnoho
životů. V předešlém experimentu jsme
ukázali něco velmi zajímavého, co se
týká erytrocytů.
Již jsem řekl, že lidé by přece jen
měli vědět a měli by studovat tento neviditelný svět, který nás obklopuje.
Pak je snazší pochopit, odkud přicházejí
myšlenky, proč bývají u tak milých lidí
tak agresivní. A opět, otázky sebevra-

žedného charakteru. Koneckonců, téměř
každý člověk v životě zažívá tyto myšlenky a znepokojuje se tím. Tyto myšlenky přicházejí k němu, ale ne každý o
tom mluví, nebo se ne všichni na to soustřeďují. A proč se to děje? Pro koho je
to výhodné?
A pokud jste si všimli, tak v poslední
době se v celém světě sebevraždy zvýšily několikanásobně. A nejsmutnější je,
že i když jsou to prosperující země, tak i
tam rostou. Ano, přelidněnost, informační zatížení, můžeme toho hodně jmenovat, že jsou speciální lidé, kteří se baví,
pobízejí mládež k sebevraždám nebo
ještě něco, čistě z psychologického hlediska nebo nějakého ekonomického.
Jsou však i jiné, řekněme, bytosti, které
pobízejí, protože lidmi je nenazveš, které skutečně pobízejí lidi k sebevraždě. A
když člověk není vyzbrojen alespoň jistými pochopeními a pak se s tím střetne,
tak se obrázek v jeho hlavě zaměňuje –
to, když pohovoříme s mnohými sebevrahy, kteří byli zázračně zachráněni. Ne
s těmi, kteří psychologicky, takovýmto
způsobem se pokoušejí přitáhnout na
sebe pozornost, aby zdůraznili svou
vlastní osobnost. To jsou lidé, ne zcela
zdraví, řekněme to tak, ani duchovně ani
morálně. No a proto používají sebevraždu jako nástroj, jen aby potěšili svou
mánii velikášství.
A s těmi, kteří ve skutečnosti… víc
než často se v současnosti stávají situace,
kdy člověk žije skvělý život, o ničem takovém nemluví, nenaznačuje nic špatného a pak jednoduše spáchá sebevraždu. A
těch, které zachrání, se ptají: „Proč jsi to
udělal?“ On to však nechápe. Máme zde
psychoterapeutku, která, jak znovu říkám, to může potvrdit, protože se s tím
jistě v práci setkala a nejednou. Člověku
se mění obrázek, je u něj zapálená touha
něco udělat, někdy si toho člověk ani
není vědom. A oni jsou si dobře vědomi
(přesvědčeni), že dělají něco dobrého,
ale za tímto dobrým právě stojí ten…
přesněji stojí ti, koho jsme nazývali kanduky (kdo četl Ezoosmózu).
To vše nejsou pohádky, je to vše ze
života, to vše je realita. A opět, proč člověk tohle musí vědět? No, alespoň když
přichází žhavá myšlenka a veškerá pozornost se soustřeďuje do jednoho bodu
a zdá se, že nemá smysl žít, tak od dobrého takové myšlenky nepřijdou. Takové
myšlenky přicházejí pouze, řekněme, od
těch, co se schovávají ve stínu nebo řídí
tyto stíny. Žádná morálka zde nemůže

být. A žádné pocity či něco dalšího také
ne. Prostě ti, které my nevidíme, chtějí
jíst. To vše je podmíněno pouze jejich
hladem. A co se týče inkubů (těch, kteří
přicházejí), provedli jsme experiment,
ukázali, ale moc se nám nepovedl. Avšak
nyní poprosíme – máme zde člověka,
který to sám nejednou prožil. No, alespoň krátce, pokud to lidi zajímá. Protože
jsou i ti, kteří to také zažívali. Ve skutečnosti hodně lidí to zažívá, ale ne vždy si
uvědomují a věnují pozornost tomu, co
je to a proč se to děje. No, řekni nám o
tom krátce.
Lilia (L): No, pokud krátce, tak ke
mně začala přicházet nějaká bytost. To
vše začalo probíhat po určitých událostech. No, jestli nezabíhat do detailů, tak
bylo to tak, že praktiky jsem dělala, ale
způsob života neměnila.
IM: Klíčové. Naprosto správně. Já
to tedy budu komentovat hned, aby bylo
pochopení. Člověk se snažil provádět
nějaké praktiky, ale ve stejnou dobu zůstával sám sebou. Co se děje? Člověk se
stává energeticky silnější nebo jednodušeji řečeno „tuto houstičku posypeme
cukrem“. No, to pro ty, kteří chtějí od
nás jíst – tak je to myšleno. Stává se
chutnější, ale současně zůstává ovládatelnou. Ovladatelná vědomím a těmi,
kteří jsou ve stínu. A dále to přivádí…
Povídej, promiň.
L: Ano, no a jednou, po provedení
duchovní praktiky, v níž byla zapojená
sexuální energie…
IM: Ještě přeruším. A tady… no děti
tu nejsou, můžeme trochu pohovořit i na
toto téma. Sexuální energie je… jelikož
se jeví jako předchůdce, řekněme určitých sil, v daném případě sil Allatu, přirozeně to bude chutné sousto pro ty, kteří jsou ve stínu. Proto je třeba chápat, že
po ní jdou a nejčastěji se to všechno děje
právě prostřednictvím těchto výdejů
energie. Tedy čím to začíná. Povídej.
L: No a potom po praktice jsem ležela a pocítila, jak mě v oblasti „středních
vrat“… byl takový pocit, jako kdyby mne
někdo fyzicky udeřil pěstí velmi silně.
IM: Do zad mezi lopatky.
L: Ano, ano.
IM: Ne všichni vědí, co to jsou
„střední vrata“. U někoho… u mne jsou
vrata například v garáži, no u každého je
to jinak.
L: Ano, v oblasti lopatek. A potom tu
noc, já si prostě nepamatuji, asi jsem se
z toho probudila… Asi ano, probudila
jsem se, protože jsem pocítila, že na mně
někdo sedí – přímo na prsou. Já jsem přímo cítila…
pokračování na str. 5

Toto jsou odpovědi na otázky o
tom, jak funguje tento svět a jakou roli v
něm hraje člověk. Jakmile pronikáš k
pramenům znalostí prapůvodní fyziky,
na jedné straně chápeš jednoduchost
uspořádání vesmíru, na straně druhé –
jsi překvapen, kdo a jak to mohl vytvořit.
To je opravdu evoluční průlom pro světovou vědu, která dnes zůstává ve stádiu výzkumů epochálních objevů, udělaných ještě před sto lety.
Tyto znalosti zahrnují celé spektrum
fundamentálních a mezioborových výzkumů v různých vědních oblastech od
fyziky mikrosvěta po kosmologii...
pokračování na str. 3

SPOLEČNOST

TO, co spojuje svět
TO, co je za slovy,
TO, co je pro všechny společné

Šla jsem dnes na své oblíbené místo u
řeky Vltavy. Tomu místu říkám "U Boha",
protože jsem tam prožila mnohé nádherné chvíle, kdy jsem cítila, že On je
blízko, že ta atmosféra, to ono TO je tam.
Proto tento název. Je to nádherné zákoutí plné vůní přírody...
Jak úžasné věci se dějí, když člověk odsune stranou své "ale a co když", když odsune stranou své programy v hlavě, které ho
vězní a oddělují od druhých... Pak se mohou setkat i dva samotáři a hned pochopí,
že na tomto světě nikdo není sám.
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Mentor
so žiariacim srdcom
vedúci karavánu
lásky...
Súfijská poézia je živá a rôznorodá. Pomocou hlbokého symbolizmu vyjadruje
duchovnú cestu Súfiho. Jej významnými
predstaviteľmi sú Ibn-al-Farid, Háfiz, Džamal, Attar, Chajjám, Saadi, Ibn-Arabi, Al-Ghazali, Rúmí...
„Priateľ môj dozrelo už tvoje zrno? Kto
si? Otrok jedla a vína alebo rytier na bojovom poli?“ Jalaluddin Rúmí
pokračování na str. 5

HISTORIE

Bůh mezi námi...
Je sobota, za oknem se rýsuje krásný jarní
sluneční den, a přestože je na budíku sotva šest, já už jsem vzhůru. Před sebou
mám cestu do Valašského Meziříčí, kde
má centrálu Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí AllatRa. Pro některé mé přátele jsem blázen – místo
toho, abych přečetla si knížku, zrelaxovala na této kouzly zalité zahradě…Ráda
bych jim to vysvětlila... A tak vždy jen pokrčím rameny a řeknu: „Pojeďte a uvidíte“.
pokračování na str. 6
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Epifýza (epiphysis cerebri alebo
corpus pineale) Je útvar oválneho tvaru pripomínajúci malinkú šišku, ktorý
sa nachádza v mozgu každého človeka.
Jeho poloha predstavuje geometrický
stred nášho mozgu.
Pokiaľ sa na lebku pozrieme zhora,
tak centrá hypotalamu (hypotalamus
je najvyšší regulátor vnútorného stavu
organizmu) v spojení s epifýzou tvoria
akýsi vnútorný trojuholník, ktorého vrchol predstavuje práve epifýza. Má šedo-ružovú farbu, ktorá sa môže líšiť v
závislosti od stupňa naplnenia krvných
ciev, dĺžku približne 1 cm a šírku medzi 3-5 mm. Jej váha závisí od duchovného stupňa jedinca a v priemere má
asi 130mg. U jedincov, ktorí duchovne
degradujú, môže jej váha klesnúť len na
25mg, avšak u duchovne vyspelých ľudí
môže vážiť až 430 mg a viac.
Epifýza sa skladá z menších buniek
tzv. pinealocytov, ktoré majú hviezdicovitý tvar. Zaujímavé je aj cievne zásobenie epifýzy, ktoré je veľmi bohaté a epifýza prijíma percentuálne viac krvného
obehu za minútu ako akýkoľvek iný orgán v ľudskom tele s výnimkou obličiek.
Čo sa týka fyziologickej funkcie,
predstavuje žľazu, ktorá produkuje hormón melatonín, čím sa podieľa na regulácii spánku a bdelého stavu, biorytmu
a riadi funkcie viacerých endokrinných
žliaz. Sekrécia melatonínu sa mení v priebehu 24 hodín a je regulovaná svetlom.
Pre epifýzu sú typické kalcifikované
konkrementy alebo tzv. mozgový piesok.
V dnešnej dobe sa verí, že počet zrniečok tohto mozgového piesku narastá s
vekom, a že je súčasťou degeneračných
zmien a procesu starnutia. Avšak v dávnych dobách existoval rituál, pri ktorom
sa spaľovalo telo zomrelého s vysokým
duchovným postavením. Po spálení
tela sa najbližší učeníci snažili nájsť v
popole tzv. ringse. Táto látka pevného
skupenstva sa podobala jantárovému
kamienku. Podľa neho učeníci posudzovali stupeň duchovnosti svojho majstra.

CO JEŠTĚ NEVÍTE O ŠIŠINCE

Verili, že čím bol kamienok väčší, tým
vyššej duchovnosti dosiahol zomrelý
človek. Ringse v podstate predstavuje
mozgový piesok epifýzy. Už v starom
Tibete sa vedelo, že predstavuje miesto
akumulácie psychickej energie.
V celom rozpätí histórie ľudstva rôznych kultúr borovicová šiška predstavovala symboliku osvietenia, tretieho oka
a epifýzu (odtiaľ názov corpus pineale,
latinsky pinea – borovicová šiška).
Egyptské žezlo Osirisa, datované naspäť
do roku 1224 pred naším letopočtom,
znázorňuje dvoch prelínajúcich sa hadov,

ktorí sa na vrchole spájajú pod borovicovou šiškou. Verilo sa, že práve prelínajúce sa hady predstavujú energiu (v Indii
nazývanú energia Kundalíni), ktorá sa
dvíha od spodku chrbtice do tretieho oka
v okamihu osvietenia - stav dosiahnutia
čistého poznania a božskej lásky.
V starovekom Asýrskom paláci datovaného do roku 713 pred naším letopočtom sa nachádzajú rezbárske práce,
ktoré znázorňujú štvorkrídlovú božskú
bytosť, ktorá v ruke drží borovicovú šišku ako znázornenie symboliky nesmrteľnosti a osvietenia.

červen 2018 • Polahoda
Borovicovú šišku avšak môžeme
nájsť aj v kresťanstve. Najväčšia socha
predstavujúca borovicovú šišku nazývaná „Pigna“ dnes stojí vo Vatikáne. Pôvodne bola odliata z bronzu Rimanmi.
Taktiež na pápežskom žezle môžeme
objaviť symbol borovicovej šišky. Takýchto príkladov by sme vedeli v našej
histórii nájsť viacero. Pre modernú vedu
avšak pineálna žľaza naďalej zostáva
záhadou.

Mezibuněční matrix

Z duchovného pohľadu je epifýza
orgánom vyššej kontroly, ktorý uplatňuje svoj vplyv len vtedy, keď človek
prechádza skutočne globálnymi zmenami. Ale pokiaľ sa nič nedeje, epifýza
len „pozoruje“, čas od času kontroluje celkový stav mozgu, koriguje jeho
prácu: buď aktivuje, alebo tlmí určité
procesy. Ale najdôležitejšie je, že práve
epifýza obsahuje matice informácií, špecifické hologramy, v ktorých sú uložené
všetky údaje o danom jedincovi, vrátane
jeho minulých životov. Je to tajomný
pamäťový „trezor“, ktorý má ohňu
vzdorné dno, pretože je zároveň aj
čakrou. Všetko, čo vidíte počas svojho života, prežívate, cítite, všetok váš
vnútorný i vonkajší život je zaznamenaný v epifýze. Je to zvláštny druh vnútorného Strážcu, ktorý o vás vie všetko
a pozná všetky vaše skryté aj zjavné
priania. Tento Strážca nielenže fixuje
myšlienky a skutky človeka, ale tiež
posilňuje to, čo dominuje v myšlienkach. To znamená, že pokiaľ ste obrátili
svoju pozornosť k negatívnemu vnímaniu situácie, Strážca tieto pocity nielen
udržuje, ale ich aj prehlbuje. Pokiaľ sa
naladíte na dobro, Strážca zosilní tieto
pozitívne myšlienky. Z fyziologického,
ale najmä z duchovného hľadiska epifýza predstavuje zvláštnu a tajomnú žľazu,
ktorá si zaslúži viac laickej i vedeckej
pozornosti.
bol použitý materiál z knihy Vtáky a
kamen od A.Novych
Gabriela

Mezibuněční matrix   (lat. matrix, z mater — základ, matka) — nebuněčné tkáňové struktury; matrix
tvoří základ pojivové tkáně a tvoří
se z jeho buněk. Do složení mezibuněčné hmoty zahrnují celou řadu
struktur: kolagen, elastin, glykosaminglykany   (mukopolysacharidy),
například takové jako kyselina hyaluronová, proteoglykany chondroitinsulfáty, keratansulfáty atd.
Mezibuněční matrix je velmi složitý a zdaleka ještě ne probádaný svět,
který žije svým vlastním životem. Dochází v něm k samosestavení mnohomolekulárních struktur podle určitého
řádu, upevňování těchto struktur díky
tvorbě mezimolekulárních kovalentních vazeb, k syntéze, výměně, předání signálů, plnění určitých specializovaných
funkcí,
vzájemnému
propojení, obnovení struktur, zániku,
rozpadu starých struktur atd. Díky mezibuněčnému matrixu mají buňky
možnost migrovat v jeho souvrství.
On je spojuje, slepuje buňky k sobě,
účastní se tvorby tkání, dodává jim
pevnost, udržuje tvar buněk a orgánů,
vykonává složité funkce regulačního
mechanizmu buněk. Obrazně lze tedy
říci, že plní ty samé funkce jako mezihvězdná hmota.
zdroj: vertebrolog.com
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PRAPŮVODNÍ ZNALOSTI
ALLATRA jsou pro mnohé lidi
opěrným pilířem v jejich osobním
pohledu na svět, naplňují smyslem
jejich životy a následně i nemoci
ustupují a ztrácí svoji moc nad tělem
Osobnosti, která směřuje
k duchovním výšinám.

V podmínkách materiálního světa ovšem tato snaha, tento hluboký pocit vycházející z Duše, naráží na vědomí člověka. A vědomí již vykládá tyto silné
hluboké pohnutky jinak, protože vychází
ze znalostí a zkušeností získaných v tomto životě. A tak zde hraje důležitou roli
převažující pohled člověka na svět, jeho
Znalosti o světě a sobě samém. Pokud v
něm dominuje materialistický pohled na
svět, jeho vědomí je omezeno a chybí v
něm duchovní Znalosti, pak ve vědomí
dochází k mnoha záměnám. To znamená,
že Osobnost využije tuto sílu ne pro duchovní rozvoj, ale pro realizaci svých materiálních přání. Síla jediného duchovního pocitu se ve vědomí rozmělňuje na
velké množství přání Materiální podstaty.
Ve výsledku je to tak, že člověk místo
toho, aby toužil po Věčnosti, začíná se jí
panicky bát a považovat trojrozměrný
svět za jedinou realitu svého bytí. Vyčerpává síly svého života na to, aby v materiálním světě dosáhl uspokojení svého
vlastního Ega, aby získal moc nad sobě
podobnými, aby nahromadil pozemské
bohatství. Ale se smrtí těla člověk toto
všechno ztrácí a ze svého bývalého života
mu v jeho posmrtném osudu zbývá jen
shluk negativní energie, který mu pak ještě dlouho přináší trápení a neklid.
Ale pokud v člověku dominuje duchovní pohled na svět, a on nejen že má
Znalosti o světě a o sobě samém, ale také
je cíleně, podle jejich určení využívá a
pracuje na sobě, tak se kvalitativně
mění. Pohybuje se po duchovním vektoru svého života díky hlubokým pocitům
vycházejícím z jeho Duše. Pro duchovně zralého člověka znamená smrt fyzického těla v podstatě vysvobození.
Je to pouze přechod do kvalitativně
jiného stavu, stavu opravdové svobody ve Věčnosti.

***
Anastasia: A pokud se člověk během
života dokáže duchovně rozvíjet do
úrovně, kdy může, jako duchovně zralá
Osobnost vystoupit z cyklu znovuzrození, co se pak stane se sub-osobnostmi?
Rigden: Budou prostě zničeny.
Vždyť jsou to jen informační struktury.
Anastasia: A nezáleží na tom, zda v minulých životech tyto sub-osobnosti byly
dobrými nebo špatnými Osobnostmi?
Rigden: Obrazně řečeno, „dobré“ (ve
tvém chápání) sub-osobnosti neexistují,
když se Osobnost stala sub-osobností.
Osobnost se může vědomě duchovně
rozvíjet, spojit se s Duší a osvobodit se
za jeden život! Ve skutečnosti je to snadné. Když se člověk v tomto životě snaží
rozvíjet duchovním směrem, ale nedostatečně se snažil, v příštím životě budou
podmínky pro novou Osobnost lepší.
Tím se rozšíří možnosti pro její duchovní
růst, ale také se posílí odpor ze strany
Materiální podstaty. A znovu (pokračování nebo ukončení utrpení sub-osobnosti, osud Duše a Osobnosti) bude záviset
na individuální volbě nové Osobnosti.
Anastasia: Znamená to, že sub-osobnost je pouze informační struktura?
Rigden: Ano. Každá hmota je pouze
informační vlna, a člověk také. Právě na
uložené informaci závisí, zda je před tebou například planeta nebo bakterie, židle nebo člověk. Ale v člověku je Duše,
což ho odlišuje od jakékoli jiné hmoty.
Anastasia: A Duši můžeme nazvat
informační částicí?
Rigden: Ne. Duše nepatří do materiálního světa, je ze zcela jiného světa
– světa Věčnosti… No a člověk s celou
jeho mnohorozměrnou strukturou v materiálním světě (včetně jeho Materiální
podstaty), jak jsem už říkal, je právě informační vlnou. Duše je to, co je v člověku opravdové, jeho hlavní součást,
na níž je soustředěna celá struktura!
Všechno ostatní je pouze dodatečná informace pro rozvoj, která se po dozrání
duchovní Osobnosti, po jejím splynutí s
Duší (po duchovním osvobození) jednoduše diferencuje, tedy přestane existovat
jako organizovaná struktura.
více v knize AllatRa na str. 74, 88
***
Přebývejte v Duchu.
Buďte neoddělitelní s Duchem.
T: Igore Michajloviči, abychom
usnadnili člověku pochopení sebe samého, pochopení jeho stavů: jak vnímá sebe
vědomí, a jak vnímá sebe Osobnost?
IM: Lidské vědomí vždy vnímá
sebe, jako omezené "Já", jako něco odděleného. No, jak člověk sebe vnímá –
„Já“? Já, moje já ...A to je vše. A ono je
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pokračování z minulého čísla...
Člověk cítí, že není pouze dvounohou
bytostí, že je v něm mnohem víc, že jeho
vnitřní svět je jiný a liší se od toho, který
ho obklopuje. Je v něm Duše - částice
zvnějšku - z duchovního světa. A ta má
jeden vektor pohybu, jedno přání. Duše se
ve skutečnosti snaží dostat pryč z tohoto
světa. Chce k Bohu, do svého světa.

OSOBNOST

VĚDOMÍ
směr pohybu
energetických vírů

takové zapouzdřené, uzavřené. A když
Osobnost vnímá sama sebe, tak se vnímá
jako nekonečnost a jako součást celku.
To je také zajímavý moment.
T: Člověk chce být duchovní. Snaží
se o to…
IM: Ve skutečnosti každý člověk
prahne po Duchovním Světě. Toto je
vnitřní touha. Ale častokrát vědomí blokuje, zastírá, udává chybné orientační
body a cestu. A takovým způsobem dokazuje Osobnosti, že Duchovní Svět neexistuje. Ono, jak se říká, stébélkem slámy
zakrývá před očima les. Odvádí veškerou
pozornost: „Podívej! Soustřeď se na stébélko slámy, sleduj stébélko slámy". A za
tímto stébélkem slámy, když ho držíš před
tváří a jen na něj zaměříš svůj pohled, nevidíš obklopující tě les. A tak pracuje vědomí. Zakrývá iluzí své trojrozměrné existence bezmeznost a mnohostrannost
nekonečného Božího Světa.
T: A jak přesunout centrum pozornosti, jak se probudit z této iluze?
IM: Pozoruj vědomí, pochopíš, že
nejsi vědomí. Vkládej sílu pozornosti
tam, kde je teplo, příjemně a radostně.
Hledej tuto radost uvnitř, vždyť ona je. A
neustálým zdrojem této radosti v člověku, v lidské konstrukci,  není nic jiného než Duše.
Je to jako stát v mrazu před široce
otevřenými dveřmi do místnosti, kde je
velmi teplo. Cítíš toto teplo, vycházející
z místnosti. Je tam radostně, v té místnosti je veselo, jasné světlo a velmi teplo. A ty se nacházíš v temnotě a mrazu.
No, není možné si to splést.
T: V každém případě dojdeš...
IM: Pokud budeš chtít.
T: To znamená, že Osobnost má
pouze duchovní zkušenosti a praxi. Je
schopna, díky svému jedinečnému vnímání, globálně chápat prapůvodní pravdu, rozlišovat dobré a špatné, konat vol-

o

MOZEK

pseudo pocity

DUŠE

bu. A to se výrazně liší od umělé práce
vědomí, od nepřetržité analýzy rozumu,
kdy vědomí dělá z komára velblouda…
IM: Lidské vědomí se zabývá neustálou analýzou. Vezme komára a, přistupujíc z různých stran, dělá z něj velblouda.
Zároveň však studuje velblouda ohmatávajíc ho se zavázanýma očima. Osobnost
to nedělá. Osobnost má celostní vnímání.
Prostě ví, co je velbloud, no a ví, co je to
komár. Toto je objemné poznání, ono
však není přístupné vědomí. A tady je jednoduchý fenomén, je popsán tolika lidmi
v lidských dějinách, těmi, kteří dosáhli
tohoto poznání: i když člověk ví, je pro
něj velmi obtížné to všechno vyjádřit slovy. Proč? Protože vědomí odmítá dokonce odít tuto Znalost do elementární slovní
zásoby, kterou člověk má.
Ještě malinká nuance: vědomí nikdy
nevnímá člověka jako Osobnost. Bude
vždy vzdorovat a vždy bude na ni tlačit.
Osobnost – to je pocitové vnímání a je
naprosto odlišné od vnímání sebe
sama prostřednictvím vědomí.
Když se člověk vnímá osobnostně,
to znamená, že když se stává svobodnou
Osobností, první věcí, se kterou přestane, je lhát sám sobě a vymýšlet různé
příběhy. On si nehraje s vědomím.
T: Igore Michajloviči, tady je další
otázka, s níž se často setkáváme: co je
skutečná jednota a co je sjednocení v lidské společnosti? Jednou jste říkal, že to,
co lidé v moderním světě nazývají sjednocení, je v podstatě smíření.
IM: Lidé často mluví o potřebě sjednocení a podobně. Ale skutečná jednota
v tomto světě bez duchovního rozvoje je
nemožná. Proč? Protože vědomí
rozděluje. První věc, kterou dělá, je to,
že člověka zapouzdřuje a vyčleňuje pro
sebe samotného.To vše probíhá na úrovni vědomí, vnímání Osobnosti toho, co

Cesta lásky je cesta neočekávání. Láska je tam, kde je naprosté smíření a žádná touha cokoli změnit. Osho

člověku vypráví vědomí, že: „Jsi jeden.
Ty, ty a ty“.
A sjednocení – to je jednota zájmů,
řekněme takto, určitého okruhu lidí, ale
ne více. Ale pravá jednota může být
pouze na duchovní úrovni. Osobnost,
když dosahuje vnímání Duchovního
světa, už cítí lidi, kteří stejně jako ona
vnímají Ten Svět. A právě tam probíhá
toto sjednocení.
Proč? Protože Osobnost v tomto
světě nic nepotřebuje. Nemá žádné materiální zájmy. A u vědomí je jich vždy
plno. A ať by to převraceli jakkoliv, a ať
by cokoliv říkali, zájmy jsou vždycky.
Vezmeme třeba populisty, ano? No,
člověk jakoby usiluje o to, aby všichni
lidé žili dobře, vypráví všem, že o to usiluje, bojuje za jejich práva. Ale ve
skutečnosti, na co myslí, kvůli čemu
trpí, za co bojuje? Zde působí několik
faktorů: buď vlastní obohacení, nebo
popularizace sebe sama. Jen proto, aby
si mysleli o něm jen to dobré, aby ho obdivovali, takže banální uspokojování
egoizmu, nic víc.Není to tak? Je to tak. A
Osobnost to potřebuje? Ne, nepotřebuje.
Proč? Protože v tomto světě, dokonce
ani nevíme... No, upřímně řečeno, ruku
na srdce, jestliže žiješ v devítipatrovém
domě, tak sotva znáš všechny sousedy,
kteří s tebou společně bydlí ve stejném
vchodu. A Osobnost vnímá všechny v
nekonečnu, když je tam. A v tom je
paradox: tam nejsou cizí, tam jsou
všichni sví, tam je rodina. Tam je
všechno blízké a drahé.
Ž:Ano.
T: Když začíná skutečný pocit,
začíná ...
Ž:… taková Blahodať…
T: ... ano, ohromná Boží síla.
IM: Samozřejmě, blahodať nastává,
když přichází pociťování, právě pocitové vnímání. A vědomí vždy rozděluje
a odděluje lidi. Přiděluje někomu to, co
ten v podstatě ani nemá. Proč? Opět
platí, boj o moc, o dominanci. A tady
fakticky, začíná vznikat nenávist.
Samozřejmě, jakmile je nenávist, tak
přichází odmítnutí, odsouzení nebo
závist. Osobnosti nemůže být vlastní
ani závist, ani odsouzení, nic takového. A opět, říká se, že Bůh nemůže odsuzovat. On buď vnímá nebo nevnímá.
Černé a bílé. Přijatelné nebo nepřijatelné.
Živé nebo mrtvé. Vše je jednoduché
z pořadu "Vědomí a Osobnost. Od
předem mrtvého k věčně Živému"
na AllatRa TV (09:20:40 - 10:01:06).
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Spolupráce
v Duchu Jednoty
V koordinačním centru Zastupitelství MSH ALLATRA v České republice,
ve Valašském Meziříčí, se už po několik
měsíců pravidelně scházejí účastíci z
Čech, Slovenska i dalších zemí světa,
jako je Německo, Polsko, Dánsko nebo
Ukrajina.
Lidé dobré vůle navštěvují centrum
za účelem společné práce na projektech
MSH AllatRa, dělí se o profesní zkušenosti, o zkušenosti práce na sobě a poznávají jeden druhého ve společné tvořivé činnosti.
Účastníci díky společné práci na projektech, jako je dabing pořadů z dobrovolnického televizního kanálu ALLATRA TV, natáčení Dobrých zpráv,
vytváření novin Polahoda, psaní scénářů,
natáčení rozhovorů atd, poznávají a nasobí sílu jednoty v Duchu. A při takovém
konání začínají na hluboké vnitřní úrovni
cítit nekonečnou úctu k Duchovnímu světu i jeden k druhému. Tím se spolupráce neustále prohlubuje a zároveň se navazuje nová, neboť
nově příchozích je s každým měsícem více.
Lidé se svou upřímností, otevřeností a aktivním konáním vzájemně inspirují, světlo Pravdy se
šíří stále více a setkání v českém
koordinačním centru začínají být
díky tomu celo-evropská.

O své pocity se podělili někteří
účastníci:
"Během setkání bylo cítit naplnění a
entuziasmus lidí, kteří přijeli z různých
zemí světa. Na začátku se v hlavě točila
myšlenka: "Jak je tady u nich fajn, jací
jsou šikovní, že to vše zorganizovali. Takový entuziasmus u všech". Ale potom
jsem pochopil, že to není o nich, ale o
nás všech. Vždyť my žijeme jedním a tím
samým - tím vnitřním. Třebaže jsme mluvili různými jazyky, mé vědomí
nerozumělo všechno, ale chápal jsem to
nejdůležitější, to, co přicházelo z hlubiny
Duše. Tento dialog je o mnoho cennější
Klimatické udalosti sa stávajú stále
globálnejšie a dramatickejšie – to je realita dnešného dňa. Mnohí vedci potvrdzujú, že na Zemi prebiehajú globálne
zmeny: spomaľovanie rotácie planéty,
litosferické zmeny povrchu, nárast sopečnej aktivity, posun geomagnetických pólov, oteplenie jedných oblastí a
ochladenie druhých a samozrejme, že
globálne otepľovanie. A všetky tieto
procesy neprebiehajú oddelene, ale vo
vzájomnej spojitosti a prirodzene vplývajú na klimatický systém planéty. A
táto vzájomná súvislosť je jasne viditeľná. Aký obraz je už dnes viditeľný a
čo máme očakávať?

Posun geomagnetických
pólov Zeme
Podľa údajov inžinierov zo služby
GPS sa za posledný rok „beh“ magnetických pólov našej planéty zväčšil. Sever sa posúva na juh obrovskou rýchlosťou – 90 km/rok, namiesto 65 km/rok,
ktoré boli zaregistrované niekoľko rokov skôr. Okrem toho výskumníci potvrdzujú, že je teraz pozorované najrýchlejšie
zníženie
napätia
magnetického poľa za celú pozorovanú
históriu, čo vždy predchádza zmene
magnetických pólov. V tejto chvíli siločiary magnetického poľa doslova „bežia“ od južného pólu k severnému a bod
v južnej pologuli sa posúva nadol do
severnej pologule. V dôsledku sa glo-

než to, co probíhá na
úrovni vědomí. Děkuji
mnohokrát za pozvání.
Přijel jsem na setkání
poprvé, ale doufám, že ne naposled.
Bylo by skvělé, kdyby přijíždělo více lidí,
aby se lidé vzájemně poznávali a chápali, že není hranic mezi námi, že my
všichni jsme ve své podstatě jediní!"
Sergej, Ukrajina
"Potešilo ma, že prišli ľudia nielen
z Česka a Slovenska, ale aj z Dánska,
Ukrajiny a Nemecka. Je to dobrý pocit,
že to čo šírime prostredníctvom činností
MSH Allatra, pravda o zjednotení a spájaní ľudí z celého sveta, sa aj skutočne
deje. Tato túžba vychádza z nás samotných, z nášho vnútra . Po úvodnom zvítaní sme sa rozdelili do skupín a išli pracovať. Bolo to prvý krát, čo som sa učila
dabovať v skupinke. Predtým som to už
raz skúšala. Bolo to na našom druhom
stretnutí v januári. Prišla ponuka, kto
chce robiť dabing, ruky hore! Tak som

máhať si navzájom, deliť sa o skúsenosti
z každodenného života, predávať ďalej
čisté znalosti, nás všetkých posúva vpred
a zjednocuje. Všetkým moc ďakujem. Ďakujem, že som sa stretla s knihami od
Anastásie Novych, som za to veľmi vďačná. Prajem nám všetkým veľa dobra a teším sa na ďalšie stretnuti."
Alena, Slovensko
"Ještě nikdy jsem nezažila takový
pocit Jednoty, jako právě na tomto setkání ve Valmezu. To je takový silný pocit, že každého znáte a že jakákoli slova jsou úplně zbytečná. Mám radost,
obrovskou nefalšovanou a neskrývanou radost. Všichni jsme jedno. A je
úplně jedno, jak kdo vypadá a odkud
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Toto jsou odpovědi na otázky o tom, jak funguje tento
svět a jakou roli v něm hraje člověk. Jakmile pronikáš
k pramenům znalostí prapůvodní fyziky, na jedné straně chápeš jednoduchost uspořádání vesmíru, na straně
druhé – jsi překvapen, kdo a jak to mohl vytvořit.
To je opravdu evoluční průlom pro světovou vědu,
která dnes zůstává ve stádiu výzkumů epochálních
objevů, udělaných ještě před sto lety. Tyto znalosti
zahrnují celé spektrum fundamentálních a mezioborových výzkumů v různých vědních oblastech od
fyziky mikrosvěta po kosmologii a odhalují také unikátní informace o prvotních základech neutronové
fyziky a astrofyziky elementárních částic.
V každém případě tato zpráva poskytne hledajícímu člověku odpovědi na mnohé vnitřní otázky a dá mu možnost dotknout se pramenů všeho toho, co nás obklopuje.
Kniha také obsahuje Zprávu „O problémech a důsledcích globálních změn klimatu
na zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů“
objednat nebo stáhnout zdarma na

ibisbooks.cz, allatra.sk

Venkovní malby, aneb šíříme
pozitivní znaky a symboly

přichází, na tom nezáleží. Jedno
je ve všech.
Na tomto setkání jsem pochopila jednu věc - že skutečně není
třeba cokoliv říkat, že si všichni v
nitru moc dobře rozumíme a známe se. "
Lenka, Česko
sa prihlásila. Bola to pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť . V škole som mávala
panický strach z čítania a trvalo to až
doposiaľ. Strach bol niekedy taký silný,
že som slovíčka vydávala so seba len
s veľkou námahou. Srdce mi bilo, ako sa
hovorí až v krku. Čítala som články
z knihy AllatRa, dabovala Žanu z programu "Vo dvojici a sám". Pocit bol
miestami veľmi silný, nakoľko v týchto
slovách je vložená pravda a ta prenikala
do môjho vnútra. Prelínali sa pocity,
dobra, lásky a vďačnosti, cítila som sa
užitočná. Mala som radosť z toho, že
som prekonala v sebe strach, bolo to
moje víťazstvo, dostavil sa oslobodzujúci pocit.
Moja druhá skúsenosť bola práca
v skupinke. Bolo to milé, vzájomne sme
jeden druhého podporovali. Keď sa nedarilo, ostatný v miestnosti situáciu odľahčovali smiechom, milým slovom občas aj
mávaním rúk, gestikuláciou, bolo to povzbudzujúce a zábavné. Uvedomila som
si, že úprimná snaha spoločne tvoriť, pobálne mení klíma,
ktorú teraz takmer nemožno predpovedať.
O probléme globálneho otepľovania,
ktoré je mimo iného
spojené s posunom
magnetických pólov, sa
začalo hovoriť ešte v
polovici minulého storočia. Doteraz je tento
problém dôvodom početných diskusií. Ale
nevyvoláva pochybnosti, že príčiny tohto
javu sú nielen v antropogénnej činnosti človeka. Všetko je ešte aj v cyklickom kolísaní klímy, ktoré naša planéta periodicky
prekonáva. Družicové údaje dovoľujú
predpokladať, že zvýšenie teploty klímy
je vyvolané zvýšením slnečnej aktivity,
ktoré nebolo charakteristické pre minulé
roky. Je očividné, že príčiny globálneho
kolísania klímy sa ukrývajú v kozme a
nie na Zemi.
Mimochodom, o kozme. V správe
„O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne
cesty riešenia daných problémov“ sa
hovorí:
„Jedným z najdôležitejších medzinárodných problémov 21. storočia je
zmena celoplanetárnej klímy. Zvláštne
znepokojenie vyvoláva celkový strmý
rast dynamiky katakliziem, ktorý je pozorovaný v posledných desaťročiach.
Dnes existuje veľké riziko nechápania a
podceňovania všetkých faktorov a rozsahu pôsobenia rôznorodých kozmických a geologických procesov na globálnu zmenu klímy na Zemi. Ešte
nedávno, koncom 20. storočia, niektorí
vedci razili rozličné hypotézy a teórie o

"Nejpříjemnější a hlavní je
odkrytá komunikace mezi stejně smýšlejícími lidmi. Takové prosté besedy dají
mnoho, příklad a zkušenost druhých se
při takovém rozhovoru stanou dostupnými všem."
Janis, Dánsko
"Na společných setkáních mám možnost poznat tu skutečnou Radost za to, že
člověk prostě JE. Ty cítíš jeho vnitřní
krásu, jeho duchovní potenciál a to je
tak cenné a nádherné! Společná práce je
nejkrásnější, protože chápeš, že se můžeš učit od každého, že se můžeš nechat
inspirovat. Zde mizí jakákoli touha projevit svou "veledůležitost", ty doslova
chceš lidem darovat tu čistou radost z
konání, kterou sám cítíš. V kolektivu
vnitřní radost se mnohokrát násobí."
Markéta, Česko
Každý, kdo cítí touhu přidat se ke
společnému konání, je vítán! s úctou
Zastupitelství MSH ALLATRA
více na allatra.eu, polahoda.cz

postupnej zmene klímy. Ale v praxi sa
všetko ukázalo trochu inak. Dôkladná
analýza nárastu počtu prírodných katakliziem, extrémnych javov počasia po
celom svete a tiež štatistických ukazovateľov kozmických a geofyzikálnych
parametrov za posledné roky ukázali
znepokojujúcu tendenciu ich značného
zvyšovania v krátkom časovom intervale. Tieto údaje svedčia o tom, že radom
vedcov nastolené predpoklady, týkajúce
sa toho, že zmena klímy Zeme počas

Správa
„O problémoch
a
dôsledkoch
globálnej zmeny
klímy na Zemi.
Efektívne cesty
riešenia daných
problémov“
více informace na stránkách: http://
allatra.org/ru/reports/o-problemah-iposledstvijah-globalnogo-izmenenijaklimata-na-zemle

Co děláme s čistým srdcem, má smysl

Díky internetové platformě ALLATRA Crowdsourcing podle svědomí
(allatra.life) se ve městě Ústí nad Labem, na severu České republiky, sešli
dobrovolníci z rúzných míst Čech i ze
Slovenska, aby společně zrealizovali
projekt „Venkovní malby, aneb šíříme
pozitivní znaky a symboly“ a tím rozšířili aktivní znaky z knihy AllatRa od
Anastasie Novych.

Někteří ze zúčastněných se podělili
o své pocity:
Mario (Slovensko): Bol to krásny
deň, úžasná jednota. Ale hlavne bylo
úžasné, keď sa tu zastavovali ľudia a začali aj oni maľovať.
Monika (Ústí nad Labem): Až budete stát před projektem, který vás alespoň
trochu láká, jděte do toho!

Takové zkrášlení veřejně dostupného místa je příležitostí nejen pro vykouzlení úsměvu všem, kdo prochází
okolo, ale také pro inspiraci a předání
něčeho krásného ze sebe sama.

Karolína (Praha): Je to moc hezké
zkrášlit místo, které má na očích spoustu
lidí. Už vlastně podle reakcí lidí, kteří
chodili kolem, bylo zřejmé, že to působí
velmi dobře. Rozjasní to místo, takže se
tam najednou člověk cítí velmi příjemně.

Tato spolupráce nadchla i mnohé kolemjdoucí, kteří se po celý den zastavovali, mlčky a s úsměvem hleděli na obrazy a malující nadšence, někteří si přišli
popovídat a někdo se dokonce zapojil a
přispěl svým dílem.

Kolemjdoucí žena (Německo): Je
překrásné zde stát a vidět jednotu, že
všichni lidé se mohou zúčastnit jednoho
projektu. A nehledě na různé kultury se
nenechají rozdělit a sjednocují se.
pokračování na str. 4

100 rokov a viac
bude niesť postupný charakter, sú
chybné,
pretože
fakticky tento proces prebieha oveľa
dynamickejšie.
Chyba spočívala v tom, že
mnohí vedci minulých rokov nezohľadňovali vplyv
narastajúceho
zrýchlenia Vesmíru,
kozmických
faktorov a astronomických procesov na stav globálneho klimatického
systému planéty. Toto všetko sa prirodzene prejavuje nielen na Slnku, ale aj
na planétach slnečnej sústavy, vrátane
takého giganta, ako je Jupiter, nehovoriac už o našej planéte. Globálna zmena klímy na Zemi – to je hlavne derivácia (odvodenina) astronomických
procesov a ich cyklickosti. Táto cyklickosť je neodvratná. Geologické dejiny
našej planéty svedčia, že Zem už nejeden krát prežívala podobné fázy globálnej zmeny klímy.“

stva energie z hlbín planéty, čo môže
vyprovokovať zvýšenie seizmickej aktivity.
Ešte jeden faktor, pôsobiaci na sopečnú aktivitu – pohyb litosferických
platní. Za najnebezpečnejšie sú považované miesta dotyku tektonických
platní. Pohybujú sa nielen litosferické
platne, ale aj celá litosféra Zeme. Ale
niekedy sa platne začínajú správať
„chybne“, čiže menia buď svoju rýchlosť, alebo smer pohybu. Teraz sa pohybujú oveľa rýchlejšie ako predtým.
Najpravdepodobnejším
vysvetlením
tohto fenoménu je prítomnosť obrovských zásob vody v zemskom plášti.
Pričom jej množstvo prevyšuje objem
všetkých oceánov dokopy. Myslia si, že
práve voda zvláčňuje plášť, vďaka
čomu sa platne pohybujú rýchlejšie.

Ako je známe, posledné 4 roky naša
planéta spomaľuje pohyb okolo svojej
osi. Americkí a britskí vedci navrhli hypotézu, že tento proces môže zvýšiť počet zemetrasení s magnitúdou 7 a
vyššou už v tomto roku 2018. Nimi vykonaný výskum sopečnej aktivity za
posledných sto rokov priniesol prekvapivé výsledky: v roku, kedy sa rýchlosť
rotácie Zeme spomaľovala, býva zemetrasení s magnitúdou 7 a vyššou 2 – 5
krát viac. Výskumníci sa domnievajú,
že hoci aj drobnučké, ale predsa len
zmeny rýchlosti rotácie Zeme môžu dať
impulz k uvoľneniu obrovského množ-

Nedá sa nevšimnúť, že na planéte
prebiehajú zmeny, ktorých rozsah ešte
len musíme pocítiť a už v najbližšej
budúcnosti. O tom, že s katastrofami
prv nevídanej sily sa stretnú ako prvé
také štáty ako Taliansko, Japonsko,
Čína a USA sa otvorene hovorí v unikátnej relácii „Prichádza to. It is coming“ (sk i cz titulky) s účasťou profesora Igora Michajloviča Danilova,
ktorá vyšla na kanále ALLATRA TV
dňa 30. januára 2018.
Preskúmajme každú z vyššie uvedených krajín...
Pokračovanie nasleduje...
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náhoda, aby se vytvořila každá jedna z
milionů rostlin a vložila do nich své
vlastní matematické programy, které
jsou v harmonii se zlatým řezem.

červen 2018 • Polahoda

Vánek ti daroval labutí peříčka
Miluji prostou krásu kopretiny,
kloní se labutím u vodní hladiny.
Kde se city s věrnou láskou schází,
tam pohádkový svět vše doprovází.

Zlatý řez ve stavbě
sněhové vločky

Božská krása a zlatý řez
...pokračování z minulého čísla

Zlatý poměr ve stavbě
molekuly DNA

Všechny údaje o fyziologických
vlastnostech živých bytostí se uchovávají v molekulách DNA. Jejichž stavba v
sobě má také zlatý poměr. Molekula
DNA se skládá z 2 vertikálně propletených spirál. Délka každé této spirály v
roztažené podobě má 34 angstromů a
šířku 21 angstromů. 1 angstrom je jedna
stomiliontina cm. 21 a 34 jsou čísla, která stojí za sebou ve Fibonacciho posloupnosti. To znamená, že poměr délky a šířky spirály šroubovice DNA má
v sobě vzorec zlatého řezu, poměr
1:1,618. Všechny údaje, o kterých se
zmiňujeme, v tomto jsou pozoruhodnými důkazy, že všechno ve vesmíru bylo
vytvořeno z nicoty podle dokonalé znalosti a moudrosti stvořitele. A pokud popřemýšlíme o všem, co nás obklopuje
nepředpojatě a s otevřenou myslí tak
uvidíme, že důkazy božského tvoření
jsou přítomné ve všem. Dokonalost božího tvoření se nám předává v Koránu
následujícími řádky:
A nespatříš ve stvoření Milosrdného nesouměrnost žádnou! Pozvedni jen zrak svůj, zda uvidíš trhlinu
nějakou! A potom obrať svůj zrak
ještě dvakrát, a pohled tvůj se k
tobě navrátí ponížen a vyčerpán
námahou marnou.
Korán 67:3 (súra 67, verš 3)

"T: Zajímavě jste poznamenal, Igore
Michajloviči, že žijeme v oduchovnělém
(duchem obdařeném) světě… Lidé velmi
často pletou a zaměňují podle významů
dva různé pojmy: oduchovnělý (duchem
obdařený) a oduševnělý (obdařený Duší).
IM: A to je také fenomén. Vezměme
například, náboženské příběhy. Když
Bůh stvořil člověka, stvořil i rostliny, i
živočichy, vše, co je oduchovnělé (duchem obdařené). Pod slovem „oduchov-

nělé se rozumí to, co je živé. Vše, co je
živé - žije díky Duchu, ne Duši. A mnozí
to pletou… Lidé argumentují: „Má pes
duši nebo nemá“. No, pes žádnou duši
nemá a ani mít nemůže. To, že je oduchovnělý tvor, je samozřejmé, jinak by
nemohl žít, kdyby byl neoduchovnělý.
Vždyť každá rostlinka, malý mikrob, žijí
díky tomu, že jsou oduchovnělé."
Z pořadu Vědomí a Osobnost. Od
předem mrtvého k věčně živému.

Listy rostlin a zlatý řez

Když se podíváme na rostliny a stromy kolem nás, vidíme, že každý z nich
má obrovské množství listí. Na první
pohled se zdá, že větve a listy jsou rozloženy náhodně, ale ve všech rostlinách je
pozoruhodným způsobem určeno jaká
větev z jakého místa bude růst, ale
všechny rostliny mají pozoruhodným
způsobem založenou informaci.
Pozoruhodným způsobem a matematicky přesně, jak větve a listy budou
rozmístěny kolem stébla nebo kmene.
Navíc přesná symetrická forma a tvar
listů je podřízena přesnému zákonu. Z
prvního dne vzniku rostlina přesně sleduje ve svém rozvoji tyto matematické
zákony. Takže ani jeden lísteček, kvítek
se neobjeví náhodně.
Ještě před tím, než vyroste rostlina,
je přesně naprogramovaná: kolik bude
větví na stromě, kde budou růst, kolik
lístků bude na každé větvi a v jakém pořadí budou růst. Kromě toho každá rostlina má své vlastní zákonitosti rozvětvení a rozmístění lístků. Botanici mohou
studovat a klasifikovat rostliny jenom
podle tohoto principu. Ale co je ještě
více podivuhodné, tak to, že topol, který
roste v Číně a topol rostoucí v Anglii
mohou vědět o svých charakteristických
rozměrech a formách růstu, které má jen
tento druh stromu. Jak dodržují stejné
proporce? Bezpochyby to nemůže být

Zlatý řez je přítomný ve stavbě
všech krystalů, ale většina krystalů jsou
mikroskopických rozměrů a normálním
okem je nelze vidět, ale sněhové vločky,
které jsou také vodním krystalem, můžeme okem vidět. Všechny překrásné tvary, které vytváří sněhové vločky, všechny úhlopříčky, kružnice a geometrické
tvary ve sněhových vločkách jsou vždy
bez výjimky vytvořeny podle přesného
vzorce zlatého řezu.
Stavba všech živých organismů v
přírodě a také neživých objektů, které
mezi sebou nemají vůbec žádnou spojitost je naplánovaná podle určitého matematického vzorce. To je důkazem vědomého tvoření podle určitého plánu.
Zlatý poměr znají všichni umělci. Je
to hlavní pravidlo estetiky. Podle tohoto
zákonu velikého božského tvoření jsou
vytvořeny galaxie, rostliny a mikroorganismy, tělo člověka, krystaly, živí tvorové, molekuly DNA a zákony fyziky.
Vědci a umělci jen studují tento zákon a
snaží se ho napodobovat a přenášet do
své tvorby, není pochyb, že všechno v
našem světě kolem nás je vytvořeno nejvyšším stvořitelem a nemá žádné kopie.
Pokud shrneme informace z květnového článku o fraktálech a tohoto
článku, tak můžeme objektivně říct,
že vědeckou cestou se dostáváme k
tomu, že svět kolem nás nemohl být
vytvořen náhodou, že je to velké dílo
skutečného Mistra.
Rigden: Takže co se týče kvantové fyziky… Na jedné straně toto povědomí o
Pozorovateli rozšířilo hranice vědění vědců, na druhé straně je to zavedlo do slepé
uličky. Vždyť pozice Superpozorovatele dokazuje, že existuje nějaká ohromná síla,
která je schopná působit zvnějšku na Vesmír, na všechny jeho objekty a všechny procesy, které v něm probíhají.
Anastasia: Fakticky je to ještě jedna
cesta, jak vědecky dokázat existenci Boha?
(pokračování v knize AllatRa na str.168)
Již v dnešní době je možné zkoumat vše z úplně jiného pohledu, a to
díky knihám od A. Nových, pořadu
Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně Živému“, zprávy „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“, ve
kterých se nám otevírá možnost poznání za hranicemi, které naše věda se
snaží překonat.

Co je to ve skutečnosti čas?

Mnozí z nás si možná všimli, jak se
za poslední roky významně změnil čas.
Konkrétně se zkrátil. Hodina zůstala
hodinou, stále má 60 minut, avšak
uplyne tak rychle, jako by to byla minuta. Dokonce i děti říkají, že čas plyne
zvláštně rychle. Proto by bylo zajímavé
prozkoumat otázku, co je čas ve skutečnosti. V knize Ezoosmóza od A. Novych
najdeme odpověď.
„Co se týče oficiální části, tam je
všechno jasné: ve vědě se čas používá
jako jednotka pro měření určitých periodických procesů. Ve filozofii samozřejmě je to stav hmoty, forma postupného
střídání jevů. Je jasné, že je neodmyslitelně spojeno s prostorem. A taky že univerzálními vlastnostmi času jsou délka,
neopakovatelnost a nevratnost, a vlastnostmi prostoru jsou velikost, jednota
nesouvislosti a souvislosti. To všechno je
v podstatě jasné… Když se ale podíváme
na podstatu… Podle mne existuje obrovský rozdíl mezi tím, jak čas měříme a jak
ho ve skutečnosti prožíváme. Vznikl
u mě takový dojem, jakoby v našem vědomí bylo přítomno hned několik druhů
vnímání času, které mezi sebou soupeří
o právo na svůj hlas. První je vědecké,
které se snaží zdůvodnit přesnost a kvantitativní vyjádření časových pravidel.
Druhé – sociální, které se snaží tato pravidla porušovat. Třetí vnímání je spojeno s efektem subjektivního vnímání
času, například během meditace. Čtvrté
nás překvapuje svými fenomenálními
jevy ve stresových situacích. Ve spojitosti s tím mám na tebe celou sérii otá-

zek. Pro začátek bych se rád dověděl, co
ve skutečnosti představuje čas?“
„Čas?“ Sensei zavrtěl hlavou a promluvil. „Nadhazuješ velké téma…
V podstatě sis správně všiml, že čas je
docela relativní pojem. Velmi mnohé
v názorech na čas závisí na tom, z jakého systému odpočítání a proč je tento jev
pozorován. Pokud se na něj podíváme ve
skutečnosti v jeho projevech, můžeme
čas rozdělit na:
1) skutečný čas, který přímo závisí
na silách Allatu; pokud si vzpomínáte,
všechno na tomto světě (ať už hmota
nebo energie) včetně času existuje pouze
díky Allatu, o kterém jsem vám už vyprávěl;
2) globální čas (nebo absolutní
čas) – časový úsek, který trvá od vzniku
do úplného vymizení hmoty v měřítkách
Absolutna;
3) objektivní čas – je pro nás obvykle vnímání času – vteřiny, hodiny,
měsíce, roky, které je podmíněné otáčením Země okolo vlastní osy a Slunce,
tedy stabilně se opakujícími fyzikálními
procesy v pravidelných časových intervalech;
4) subjektivní čas je individuální
chápání času každého individua.
Ale abys lépe pochopil tyto procesy,
tak ti asi vysvětlím tyto časové pojmy na
názorném příkladu.“ Sensei požádal
mládež o krabičku sirek a vytáhl z ní
jednu sirku. „Tak podívej. Představme
si, že oheň této sirky od okamžiku svého
vzniku do konce shoření dřívka je proces vzniku a zániku veškeré hmoty. Okamžik pohybu, když vezmu do ruky zápalku, přiblížím ji ke krabičce, vyvinu
úsilí, abych vykřesal jiskru, kdy vzplane
sirka až do jejího úplného shoření - toto
všechno je obrazně řečeno v globálním
měřítku průběh skutečného času. To
tedy znamená okamžik vzniku, působení

a zmizení sil Allatu během procesu vzniku a zániku hmoty. Pro naše lidské vnímání v tomto čase neexistuje přítomnost,
vnímáme
pouze
minulost
a budoucnost.
Globální čas to je okamžik pohybu
času od vzniku první jiskry až do úplného shoření této sirky. Přičemž celý tento
proces bude lépe charakterizovat ne při
hoření zápalky sírovou hlavičkou směrem nahoru ve vertikální poloze, ale právě když se nachází ve svislé poloze hlavičkou dolů. Všimněte si na rozdílnou
rychlost postupu plamene.“
Sensei zapálil sirku a předvedl nám
rovný, pomalý plamen, když je sirka
v poloze sírovou hlavičkou nahoru,
a potom sirku obrátil sírovou hlavičkou
dolů. Plameny se zvedaly nahoru a rychle se zmocnily dřívka sirky. Sensei okamžitě uhasil oheň, aby se nepopálil.
„Zastavíme si tento okamžik,“ pronesl s úsměvem. „Všimněte si těch míst,
která se oheň stihl zmocnit v otočené
pozici sirky.“ Sensei předal uhašenou
zápalku ostatním. „Ke stejnému procesu
dochází, obrazně řečeno, i v globálním
měřítku. Vesmír, jenž se rozpíná s narůstající rychlostí, nevyhnutelně zrychluje
globální čas, nicméně nijak přitom nepůsobí na skutečný čas. V současné fyzice existuje takový axiom o čase: jevy,
shodné ve všech poměrech, probíhají ve
stejném čase. Globální čas je pro lidské
chápání relativní, jelikož logické vyhodnocení daného procesu probíhá skrze
materiální struktury mozku. Proto se má
v dnešní vědě za to, že v přírodě není
žádný reálný fyzikální proces, kterým
by bylo možné změřit globální (absolutní) čas. Z tohoto důvodu existuje takový
postulát, že plynutí času závisí na rychlosti pohybu měřící soustavy.“
Z knihy Ezoosmoza od A. Novych
pokračování v příštím čísle...
Kde rty mlčí, srdce mluví tisíci jazyky.

Vánek ti daroval labutí peříčka,
ukryj je do dlaní, jsou plná štěstíčka.
Láska, věrnost, vznešenost
– labutí balíček,
dárek pro životní sílu všech lidiček.
Pohádkové děje náhle ožívají,
ptačí koncerty zvláštní sílu mají.
Odrazy stromů, keřů, květů,
blízkost nebe – velikost lásky je tu.
Labutí něha tě uchvátí – nepustí,
to se na hladině zrcadlí
láska s věrností.
Pozoruj ten dojemný děj,
klenot lásky s věrností si přej.
Labutí věrnost nás dojímá,
ať nás nejen v pohádkách objímá.
Labutí mámy krátká modlitba,
největší lásku ukrývám pod křídla.

Hana Jílková

pokračování ze str. 3
Protože my všichni jsme lidé a
uvnitř jediní. I když vypadáme jinak a
mluvíme různými jazyky, díky malování
máme jeden společný jazyk.
Markéta (Ústí nad Labem): Každý
přijel, aby tady získal nějakou zkuše-

nost. Každý přijel aby něco pochopil,
něco poznal. Byla to obrovská duchovní síla jednoty, která musí být v celém
světě. A díky těmto malým krůčkům
můžeme vytvořit společnost na duchovním a morálním základu. A my
můžeme být součástí toho všeho, společně a v jednotě to můžeme vytvořit.

Více projektů pro každého na
allatra.life

TO, co je za slovy,
TO, co je pro všechny společné,

TO, co spojuje
svět

Šla jsem dnes na své oblíbené
místo u řeky Vltavy. Tomu místu říkám "U Boha", protože
jsem tam prožila mnohé nádherné chvíle, kdy jsem cítila,
že On je blízko, že ta atmosféra, to ono TO je tam. Proto tento název. Je to nádherné zákoutí plné vůní přírody,
s kachnami, mrskajícími se
rybami, se určícím potůčkem,
který přitéká z nedalekého lesa
a vlévá se do Vltavy. K tomu místu chodí mnozí, často se tam usídlí
rybáři, takže tam není „ten klid“, a já
pak jdu dál a vyhledám jiné místo, kde
mohu být sama. Protože když je v přírodě člověk sám, cítí přímo božský klid a
mír. A člověk chce být sám...

Když jsem se dnes blížila ke svému
místu, všimla jsem si, že na lavičce u asfaltové cesty poblíž sedí starý muž, opálený, šlachovitý, s bílými vlasy a odranou kšiltovkou. Asi rybář, řekla jsem si.
No, jinak bych asi prošla dál, ale dnes
ne. Proč bych měla chodit jinam, když
tolik chci jít tam, pocítit TO, načichat se
vůně, co se linou nad vodou, vůně mokrých trav a rozkvetlých hlohů, položit
ruku na hladinu vody a zahledět se do
míst, kde se večerní slunce odráží na
vlnkách tmavnoucích vod. Ach Bože, to
je taková krása! Chci dnes poděkovat
Bohu právě tady, teď, na tomto místě.
Proč bych měla chodit jinam? Tak jsem
sešla k řece, nadechla se a uviděla a ucítila TO a už jsem v duchu děkovala za to
všechno, za tu nádheru. Taková krása.
Pak jsem přešla k potůčku vedle, který
tak krásně zurčel, a čupla si poblíž něj a
sledovala bublinky, co vytvářely vodní
pěnu a nadechovala tu nádhernou vůni
vody. Bylo mi tak dobře, že jsem nepotřebovala vůbec nic...
Tu najednou jsem koutkem oka postřehla pohyb za sebou. Onen rybář, protože mě tam neviděl skrčenou, vyrazil,
aby se usadil na svém místě u řeky. Jakmile mě zahlédl, trochu se lekl a viděla
jsem tu chvíli, kdy se rozhodoval, jestli
má jít zpět, anebo blíž. Přišel blíž (stál
asi 2,5m ode mě) a začal mluvit o řece, o
lese, slunci, o vůních... Tu najednou,
jako by se sešli dva známí, kteří se dlouhá léta neviděli. Tak jsme si rozuměli!

Dva
lidé,
co
rádi samotaří v
přírodě, co si vychutnávají ty nádherné
momenty, které jen příroda sama dokáže
vykouzlit. Třeba šumění per přelétajících labutí nebo jak se leskne, třpytí a
voní sníh a led na ostrém slunci. O vodách, v nichž žijí ryby všech velikostí, o
loďkách a člunech, o kačenách a zapadajícím slunci, které ozařuje jejich let. Cítila jsem TO a vím, že TO cítil také. A
rozmluvil se a povídal a povídal a já cítila takovou lásku, vděčnost Bohu za
tuto chvíli, radost, že jsou lidé jako já a
že TO můžeme cítit společně. A došlo
mi, že možná právě TO je tím oním, co
lidé v komunikaci s druhými vlastně hledají. TO, co je za slovy, TO, co je pro
všechny společné, TO, co spojuje svět –
pocit Lásky.
Když jsme se loučili, pověděla jsem
mu, že právě tak, jako on, i já jsem často
samotařila. Jen já a příroda. A řekla jsem
mu, že přicházím na to, že opravdu mnohem lepší je to s někým sdílet. A že kdybych dnes nevyjela ze svých zajetých
kolejí (někdo tu je, tak půjdu pryč a najdu si jiné místo), tak bychom se dnes
prostě nesetkali. A je fakt, že kdyby on
se rozhodl, že kvůli tomu, že tam jsem,
půjde pryč, nesetkali bychom se a neprožili bychom tyto krásné chvíle.
Jak úžasné věci se dějí, když člověk
odsune stranou své "ale a co když",
když odsune stranou své programy v
hlavě, které ho vězní a oddělují od druhých... Pak se mohou setkat i dva samotáři a hned pochopí, že na tomto
světě nikdo není sám.
Lenka
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„Prišiel si na tento svet
kvôli konkrétnej úlohe a
v tom je tvoj cieľ.
Ak ho nesplníš, neurobil
si nič.“
„Priateľ môj dozrelo už
tvoje zrno? Kto si?
Otrok jedla a vína alebo
rytier na bojovom poli?“
Jalaluddin Rúmí

Súfijská poézia je živá a rôznorodá.
Pomocou hlbokého symbolizmu vyjadruje duchovnú cestu Súfiho. Jej významnými predstaviteľmi sú Ibn-al-Farid, Háfiz, Džamal, Attar, Chajjám,
Saadi, Ibn-Arabi, Al-Ghazali, Rúmí...
Mne je veľmi blízka Rúmího poézia.
Osud tohto človeka nie je priamočiary.
Za vonkajším šťastím sa skrýva nekonečné vnútorné hľadanie. Rúmí písal:
„Všetci mudrci hovoria to isté:
kto pozná Boha,
stane sa Božou milosťou pre Jeho
stvorenia.“
Čítajúc jeho báseň „Masnavi-i-Mànaví“ (Báseň o skrytom význame) som
pocítila, že Rúmí je ten, kto pozná Boha.
Vďaka tomu sú aj po ôsmich storočiach
tieto slová stále aktuálne a dotýkajú sa
Duše. Nepoužíva náhodné slová, všetky
sú precítené a každý v nich nájde odpovede na svoje otázky.
„...Ak je tvoje poznanie ponorené
do svetla Viery,
ľudia, ktorí zišli z cesty nájdu
s jeho pomocou Svetlo.
Všetko, čo povieš bude svetlonosné,
Veď z neba neprší nič,
okrem čistej vody.
Staň sa podobným nebu.
Buď ako oblak a prines dážď.“
Po stáročia Rúmího poézia vylieva
dážď na hľadajúcich...

Rodina, detstvo, mladosť

Mawlana Jalaluddin Muhammad
Rumi (arab.) – veľký súfijský básnik.
Narodil sa 30. septembra v roku 1207 v
meste Balkh (dnešný Afganistan).
Otec básnika, Bahauddin Valad bol
znalcom islamskej teológie, kazateľom,
učiteľom v medrese (arab. ةسردم, doslovne„miesto, kde sa študuje“),
moslimskej vzdelávacej inštitúcii, ktorá
plní úlohu strednej školy a moslimského
duchovného seminára. Bahauddin Valed
bol súfim. Rúmího matka bola z rodu šachov – vládcov Balkhu.
Keď sa priblížili vojská Džingischána, rodina musela opustiť rodné mesto.
Nastal čas dlhého putovania.

Vezměme například kvantovou provázanost. Kvantová provázanost sama
o sobě předpokládá, že dvě částice se
mohou navzájem provázat, pokud se
nachází blízko sebe. To znamená, že se
současně objevily, jsou umístěny blízko
sebe a mají mezi sebou určitou vazbu. V
tomto případě se jejich vlastnosti vzájemně propojují. To znamená, že pokud
tyto částice rozdělíme a pošleme je například do různých stran Vesmíru,
ony i nadále budou neoddělitelně propojeny a budou i nadále navzájem interagovat,   přičemž bez jakékoliv
ztráty času. Mezi nimi nebude žádné
energetické spojení, které by bylo možné pozorovat, mám na myslí ...
T: ... to znamená spojení, které by
bylo možné zaznamenat.
IM: Ano. Budou přesto mezi sebou
propojeny a jejich spiny, tedy rotace, zůstanou od sebe navzájem odlišné. A když
se například spin jedné částice otočí dole-
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„Mentor so žiariacim srdcom
vedúci karavánu lásky...“
V Nishapure (Irán) sa rodina Rúmího stretla s veľkým súfijským básnikom
Fariduddinom Attarom. Attar videl v Jalaluddinovi veľký potenciál. Daroval
chlapcovi svoju báseň „Kniha pokladov“ a k daru pripojil osobitné požehnanie – „baraka“, ktoré napomáha otvoreniu duchovných „kanálov“ vnímaniu
odhalení zhora.
Attar povedal o Jalaluddinovi:
„Tento chlapec zapáli vo svete oheň
božej Radosti.“
Po mnohých rokoch putovania sa v
roku 1228 rodina usadila v meste Konya
na tureckom dvore seldžukov (územie
dnešného Turecka). Samotný sultán
Alladin Keykubat a jeho družina sa
stretli s rodinou slávneho mudrca Bahauddina Valada. Prvým učiteľom Jalaluddina bol jeho otec. Rúmí získal dobré
vzdelanie – teologicko-právnické a študoval aj exaktné vedy a jazyky. Po smrti
otca v roku 1231 Jalaluddin zaujal jeho
miesto v medrese. Rúmí mal vtedy 24
rokov. Mohlo by sa zdať, že jeho život sa
naplnil, ale mladý muž nebol spokojný
so svojimi vedomosťami.

Shams o sebe hovoril:
„Všetci sa odvolávajú na svojho
šejka, ale ja pijem vodu zo samotného Zdroja.“
Bol zástancom bezprostredného zjavenia, osobnej skúsenosti, odporcom
opakovania „cudzích právd“, „mŕtvych“
znalostí. Shams často prekvapoval okolie zvláštnymi výstrelkami a slovami.
Raz sa jeden derviš opýtal Shamsa:
„Kto je to Iblis (Diabol)?“
Shams odvetil: „Ty si Ibliz, pretože o
ňom rozmýšľaš. A keby si sa opýtal,
kto je Džabrail (Archanjel Gabriel),
tiež by som to povedal – Ty.“
Hľadal človeka, s ktorým by mohol
hovoriť na rovinu, ktorému by mohol
odovzdať svoje tajomstvá, ktoré mu boli
zverené Najvyšším. A tak sa dvaja ľudia,
Shams a Rúmí stretli a objavili jeden
druhého. Rúmího syn Valed neskôr písal
o tomto stretnutí:

„Idúc k pravde neustávaj v ceste.
Duchovný dar nezamieňaj
za mrazivý raj.“
A tak sa v roku 1232 Rúmí stal muridom (žiakom) súfijského rádu Kubrava
a bol zasvätený do najvnútornejších tajomstiev cesty súfijca.
Po ukončení štúdia Rúmí počas nasledujúcich 5 rokov viedol pokojný vyrovnaný život – dom, rodina, prednášky
v medrese. Bol vynikajúcim rečníkom,
písal diela o teológii, bol pokladaný za
veľkého vedca. Mal blízko k sultánovi a
bol dobre zabezpečený. Ale nebol spokojný s úrovňou poznania toho, čo je
oku neviditeľné.
„To, čo hľadáš, to tiež hľadá teba.“

Stretnutie meniace osud

Osvietením pre Rúmího bolo stretnutie s putujúcim šejkom Shamsom Tabrizm. Rúmí považoval dátum ich stretnutia za deň svojho duchovného
zrodenia.
„Milujúci ľudia sa nestretávajú, od
samého začiatku sú spolu.“
Shams-al-Din-Tabrizi bol putujúci
derviš, ktorého prezývali Lietajúci. Hovorí sa, že jeho myšlienky a Duša boli
vždy slobodné. Študoval u mnohých súfijských šejkov, ale nepatril ani k jednému zo súfijských rádov. Často ho nazývali jednoducho „Shams“ – z perzského
„Slnko“.
Rúmí hovorí, že Shams mal vynikajúce vzdelanie: vyznal sa v chémii, matematike, astronómii, filozofii, medicíne,
teológii... Ale rozhodol sa na to všetko
zabudnúť.
va, pak druhý - bude
vpravo.
Změníme
spin, to znamená otáčení jedné částice,
automaticky se to
okamžitě odrazí na
jiné částici, bez ohledu na to, jak daleko
jsou od sebe. Přičemž, stane se to okamžitě, bez ztráty
času, i přes
obrovské vzdálenosti mezi nimi,
což porušuje všechny fyzikální
zákony, kterými moderní fyzika
operuje. Proto podobnou vazbu
mezi provázanými částicemi, například Albert Einstein nazval
nadpřirozenou a samozřejmě
ihned ji začal popírat.

„Keď uvidel Shamsovu tvár odhalili
sa mu tajomstvá, ktoré boli jasné
ako deň. Videl a počul to, čo ešte
nikto pred ním. A stalo sa pre neho
všetko jednotné: aj vysoké aj nízke.
To, čo mu odhalil Shams bolo úplne
iné, nové poznanie.“
Valed písal, že Shams vo svojom duchovnom rozvoji prešiel všetkými možnými štádiami a stal sa „Barlou Milovaného.“
A čo o tomto stretnutí písal sám Rúmí:
Stretnutie „...otriaslo celým mojím
bytím, ako úder blesku.“
„Sedem nebeských sfér sa od seba
odtrhlo a spadlo na zem; plameň
vzbĺkol od žalúdka k mozgu, otriasol celou lebkou a ja som videl
kúdoly dymu stúpajúce k samotnému Božiemu trónu."

Shams tiež písal o Rúmím:
"...vďaka prítomnosti Shamsa sa
pred Rúmím otvorili zavreté dvere.
Je to človek:"ktorému možno zveriť
tajomstvá,“ tak ako „ja ho nevidím
v ňom samom."

Kto je v súlade s ním.
Hľadaj duchovné vedenie a toho,
Kto je duchovne rozvinutý.“
***
„Vďaka prítomnosti znalého človeka,
Sa vlna mení na koberec a zem
sa stáva palácom.
Prítomnosť duchovného človeka vedie k
podobným zmenám."
Shams odhalil v Rúmím skryté sily,
o ktorých ani sám nevedel. Pre svet sa
zrodil veľký básnik Jalaladdin Rúmí,
ktorý vo veršoch vyjadril veľkoleposť
ľudského Ducha.
„Vedz, že Duch – to je oceán a telo – to
je pena.“
Rúmí považuje človeka za „vzor“
celého stvorenia. Pretože cez poznanie
seba môže človek spoznať Boha.
„Ó človek, ty nepoznáš hodnotu
svojej vlastnej duše,
ktorú ti dal Boh zadarmo vo svojej
veľkorysosti.“
Rúmí a Shams sa stali v poznaní nerozlučnými. Boli duchovnými bratmi,
akoby tvorili jednu osobu. Rúmí sa oddal pocitom, naučil sa vidieť krásu sveta,
načúvať hlasu srdca a nasledovať jeho
volanie. Rúmí sa spolu so Shamsom zúčastňoval súfijských hudobných stretnutí, rituálnych dervišských tancov. Hudba
a tanec privádzali Rúmího do stavu oduševnenia a básne sa rodili samé. Obyčajne ich vyslovoval nahlas a rytmus si
podmaňoval autora aj ostatných prítomných. Ukázalo sa, že mal dar vyjadriť
nevyjadriteľné.
„Moja zmrzačená poézia
začala tancovať,
osvietená Božím menom.
Jeho meno pritiahlo anjelov slov
do príbytku mojej mysle.“
Prečo „zmrzačená“? Pretože v mladosti Rúmí študoval umenie stavby verša a skúšal svoje poetické schopnosti.
Ale výsledok nepovažoval za úspešný. A
len potom, ako sa stal „štetcom v rukách
Stvoriteľa“ jeho poézia „začala tancovať.“ Rúmí veril, že pozemská hudba je
- odrazom hudby nebeských sfér, ktorá
vyjadruje okamih stvorenia Vesmíru.
„Zriedka počujeme hudbu
vychádzajúcu z vnútra,
ale napriek tomu všetci podľa nej
tancujeme.“
Do extázy ho vedel priviesť zvuk kladiviek vychádzajúci zo šperkárskej dielne
a on sa krútil v tanci uprostred ulice:
„Vytryskol prameň
nevyčerpateľných pokladov
Z dielne, kde sa kuje zlato.

„Napoj svoje srdce rozhovorom s tým,
odnesou tato kola na různé konce Vesmíru a roztočí je, tak když při zastavení kola
na jednom bude červená barva, na druhém okamžitě padne modrá. Podobná
prohlášení Bohra, o takovém okamžitém
propojení provázaných částic,však mařily teorii, která proslavila Einsteina, na
což ten reagoval krajně bolestivě. A pro
vyvrácení teorie Bohra předložil svou
vlastní, naprosto materiální, vylučující
veškeré kouzlo, teorii jakoby o nějakém

konec světa. Při otevření krabice vidíme,
že máme například pravou rukavici. Proto automaticky v krabici, kterou jsme
poslali na druhý konec světa, se bude nalézat levá rukavice. No, vysvětlil to dobře. Zapomněl však zmínit, že kvantová
fyzika také předpokládá přítomnost dalšího momentu: rukavice, která se bude
nacházet daleko od nás, musí být ještě
obracená naruby (nejen levá, ale také
obracená naruby). A když vezmeme tu,
kterou máme my a začneme jí
obracet naruby, tak ve stejné
chvíli druhá rukavice se začne
také obracet naruby (na tamtom
konci světa). To by však zničilo
ucelený materiální model samotného Einsteina, který vytvořil a
tak snadno vše vysvětlil. Proto o
tom mlčel.
T: Ano, Pýcha v lidech ještě
není mrtvá.

Kvantová provázanost

Ale dánský fyzik Niels Bohr
se svými společníky naopak tvrdil, že toto podivuhodné vzájemné propojení existuje. Avšak nehledě na své prohlášení, nemohl
experimentálně prokázat jeho existenci.
Bylo to spíše teoretické získávání zkušeností. Ale, dokonce i teoreticky, tuto
vazbu Bohr vysvětlil velmi originálním
způsobem - na příkladu dvou rotujících
kol. No, aby to bylo pochopitelnější, vysvětlíme jeho příklad. Vezměme například dvě kola, která jsou vybarvena pruhy v různých barvách (červená a modrá)
s fixní šipkou. Bohr vysvětlil, že pokud

vzájemném propojení provázaných částic.
Einstein jejich vazbu vysvětlil na
jednom páru rukavic, uvedl nejvíce banální a jednoduchý příklad. Vysvětloval,
že když vezmeme a vložíme rukavice do
dvou krabic, například do dvou bedniček. Nevíme, která rukavice leží, ve které
krabičce. Jedna krabice zůstává u nás a
druhou, například, posíláme na druhý

IM: Toto jeho široce propagované vysvětlení v zásadě
plně uspokojilo společnost lidí,
zajímajících se o fyziku, a také fyziky,
kteří s ním souhlasili. Ale skutečné vědce-fyziky absolutně neuspokojila rukavicová teorie Einsteina, která ukazovala pouze na to, že provázané částice
byly od počátku odlišné, nic jiného, jelikož nevysvětlovala jejich spojení, o
čemž vlastně jak Einstein, tak i jeho
skupina úmyslně mlčeli, neboť to také
nemohli vše vyvrátit.

Každý skutek vytváří především naše zformovaná myšlenka.
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Aký veľký zmysel, aká jasná tvár!
Aké šťastné je srdce, aké radostné!“
Točenie - to je spojenie s pohybom
Vesmíru. Všetko sa točí...
„Počúvaním určitých zvukov
získava vízia silu,
kým nenadobudne konkrétne formy v
predstavivosti,
Oheň lásky sa rozhára z melódií.“
Shams sa stal Rúmího pomocníkom
na ceste k Zdroju života.
A toto písal Rúmí o Shamsovi:
„Hlavné je nájsť dušu, ktorá zaplní
prázdnotu duše. Všetci Proroci dávajú
jednu radu: „Nájdi toho, kto sa stane tvojim zrkadlom!“ Pre mňa sa tým zrkadlom
stal Shams z Tabrizu. Kým sa neobjavil a
neprinútil ma nahliadnuť do hlbín mojej
duše, nevedel som o sebe to hlavné: nech
by som sa ľuďom zdal akokoľvek úspešným a šťastným dosiahol som veľmi málo
a v duši som sa cítil osamelý.“

„Duša,

to je pravá antihmota, častica zvonku z
duchovného sveta, sveta
Boha. Duša je súčasťou
len ľudskej bytosti. Je to
jej hlavný potenciál,
priame spojenie človeka
s Duchovným svetom.“
Anastasie Novych „AllatRa“

„Shams je jedným z tých, cez ktorých vstupuje do sveta Svetlo.“
Rúmí na čas prerušil učenie v medrese a kázania v mešite.
„Spočiatku som žil
napodobňujúc ostatných,
Sám seba som nevidel, nepoznal,
Nedôstojne uzatvorený v sebe,
Ale keď som o krok ustúpil,
spoznal som sa...“
Shams oslobodil Rúmího od štúdia
kníh, ktoré mu bránili uvidieť vnútorný
svet a hovoril s ním o veciach, ktoré nemožno vyjadriť slovami – v jazyku náznakov a podobenstiev.
„Keď chodníkom napodobňovania ideš,
Svoju vlastnú cestu kradneš!“
Shams veril, že ak sa veda zmení z
prostriedku na cieľ, stane sa závesom
pred Pravdou:
„...Kto potrebuje tvoju sčítanosť?
Umŕtvi svoje pozemské „ja“,
Zabudni na zákony
predchádzajúceho životaOdvážne skoč do Mora Života.“
Pokračovanie nasleduje...
Autor: Alla Pudova
T: Zamlčeli, což znamená, přece jen
něco věděli...
IM: Teoreticky, samozřejmě, chápali,
že tomu tak je, toto by však opět přivádělo k tomu, že existuje nějaké jiné spojení
a to by zpochybnilo Einsteinova slova. A
kdyby přiznali, že toto spojení existuje,
tak by to zpochybnilo jeho teorii, která
byla předložena no, můžeme říci, jako
protiváha teorie éteru. A jelikož by něco
takového existovalo, znamenalo by to, že
existuje také éter. Pokud existuje éter, pak
existuje i volná energie a to znamená, že
Tesla měl pravdu. A pokud Tesla měl
pravdu, pak u lidí vznikne otázka: „Pročpak, promiňte, kupujeme uhlovodíky a
nezískáváme elektřinu zdarma, které je
kolem hodně?“ No, a proto bylo toto
téma po mnoho let uzavřeno. Ale to neuspokojilo zvědavou mysl jiných vědců,
kteří pokračovali v práci a pokoušeli se
vyvracet téhož Einsteina, který říkal, že
zatímco neexistují žádné experimentální
důkazy takového spojení – znamená to, že
takové spojení vůbec neexistuje. Existuje
pouze ve fantazii těch, kteří to tvrdí a narážel tím na Bohra. Dokonce po Einsteinově smrti jeho následovníci i nadále
tvrdili, že dokud neexistuje experiment –
není možné to dokázat.
více v pořadu Vědomí a Osobnost.
Od předem mrtvého k věčně Živému
(09:20:40 - 10:01:06)
na allatra.tv/cs
nebo textová verze na allatra.cz
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Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

Na otázku, koho Ahura Mazda najviac uznáva, dokonca viac ako bohov,
on odpovedal:
„Uznávam toho, kto robí dobro a
neprijímam toho, kto tvorí zlo. Vysoká je
hodnota toho, kto koná dobré skutky“.
Všetko v tomto svete má svoju príčinu, svoj počiatok a koniec. Mnohé pozitívne procesy, ktoré sa začali v spoločnosti, majú jednoduché vysvetlenie,
ktoré sa ľahko zmestí do jedného slova,
samotný význam ktorého pred nami
veľmi dlho skrývali, v ktorom ale spočíva obrovský význam pre všetky žijúce
duše. Toto slovo pojíma do seba tak
mnoho, že bude vhodné poznamenať, že
je nekonečné vo svojej múdrosti.
Predstavte si nejakú veľkú rodinu, v
ktorej je takmer každý človek smrteľne
chorý. Starší členovia rodiny to vidia a
chápu, ale nie sú schopní nájsť liek, ktorý by uzdravil všetkých. Mladým je ľahšie, majú veľa záujmov, hračiek, rozptýlení a preto nevedia o chorobe. Čas
života rodiny dochádza, zostáva ho stále menej a menej a mnohí už prestali
veriť svojmu uzdraveniu. A zrazu sa
objavuje niečo čarovné, unikátne, zázračné a univerzálne. Prostriedok, ktorý
nielen uzdraví celú veľkú rodinu, ale aj
navždy zmení jej život, vydvihnúc ho
na nepredstaviteľnú výšinu.
Čo robia dospelí? Sedia, pokračujú
v bedákaní, hádkach, v nachádzaní výhovoriek pre seba. Prečo sa neponáhľajú
použiť darovaný liek na uzdravenie?

Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI
Je sobota, za oknem se rýsuje krásný
jarní sluneční den, a přestože je na budíku sotva šest, já už jsem vzhůru. Před
sebou mám cestu do Valašského Meziříčí, kde má centrálu Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí AllatRa.
Za oknem spatřím květy posetou třešeň,
na kterou se slétly už první včelky, kterým k práci prozpěvuje celý kosí sbor na
nedalekém smrčku. Po trávě se kutálejí
kapky ranní rosy jako malé diamanty.
Pro některé mé přátele jsem blázen –
místo toho, abych si pospala, přečetla si
knížku, zrelaxovala na této kouzly zalité
zahradě…jedu přes půl republiky, abych
tam s ostatními „blázny“ nahrávala dabing, natáčela reportáže, psala scénáře,
učila se titulkování a další dovednosti, o
kterých se mi dříve, při mých technických (ne)schopnostech ani nesnilo.
Ráda bych jim to vysvětlila, ale to, co
tam zažíváme s mými přáteli, se slovy
zkrátka předat tak úplně nedá. A tak
vždy jen pokrčím rameny a řeknu: „Pojeďte a uvidíte☺“.
Cesta, při poslechu nového pořadu o
Duchovní Blahodati (allatra.tv/cs),
uběhla rychle, přivítání s přáteli bylo
vroucí a láskyplné. Tolik se nás zase sešlo! A kolik nových tváří a dokonce i ze
zahraničí! Tak krásně se se všemi povídá, jako s rodnými. Čas ale tak neúprosně plyne…

Najednou mě popadla obrovská touha něco tvořit, nahrávat, nadabovat a tak
strhávám pár lidiček kolem sebe a jdeme
do studia. Hledá se počítač, nefunguje
mikrofon, není, kdo by obsluhoval program, lidé se obávají, že dabing nezvládnou… Já toto vše ale nevnímám, vidím
spoustu báječných nadaných lidí, se kterými mám příležitost strávit jedno krásné sobotní odpoledne při tvůrčí činnosti.
A tak se vše najednou nachází – někdo si vzpomněl, že má ještě s sebou jeden mikrofon, přichází povolaná osoba
na obsluhu programu a zájemců už je
plné studio. Sláva, jdeme na to. Jsou
tady Češi i Slováci… jak budeme dabovat. No, přeci najednou, chvíli tak a potom zase tak. Skvělé! Rozdává se text.

CESTA ZA POZNÁNÍM
Možno, že sa im zdá príliš jednoduchým a neveria samotnej možnosti tak
jednoduchého uzdravenia? A môže sa
stať, že neveria preto, že príliš mnohí
lekári-podvodníci podkopali ich vieru v
to, že uzdravenie je možné? Možnože je
množstvo obchodníkov-šarlatánov so
sirupmi také veľké, že časť ľudí sa ponorila do ich analýzy a ostatní teraz naopak bočia od všetkých a všetkého?
Odpoveď na túto otázku mi nie je presne
známa, môžem tvrdiť len jedno, že nesie komplexný charakter.
Dnešné ľudstvo je tá rodina, ktorej
celkom málo zostáva na uzdravenie.
Prostriedok uzdravenia bol daný –
Múdrosť v knihe „AllatRa“! Bolo by
rozumné predpokladať, že celá rodina
do nohy by sa mala vrhnúť k uzdraveniu, ale je zrejmé, že vo svete kraľujú
iné zákony a nie všetko v ňom podlieha
rozvážnosti. Ale situácia sa už začala
meniť v lepšiu stranu. A aby v tom pokračovala ešte rýchlejšie, je krajne potrebné, aby všetci tí, ktorí už „vyskúšali“ tento prostriedok a presvedčili sa o
jeho výnimočnosti, sile, čistote a efektívnosti, čo možno najskôr povedali o
ňom celému zvyšku ľudstva. Aby k
tomu došlo rýchlo, kvalitne a plodne, je
dôležité, aby títo ľudia urobili definitívnu voľbu! Pretože voľba predpokladá
zodpovednosť! Zodpovednosť plodí
činnosť! Činnosť vedie k výsledku...
Práve zodpovednosť, v prvom rade
za svoj duchovný osud, plodí vnútornú
potrebu – tvoriť Dobro, inými slovami
deliť sa o Znalosti duchovného spasenia. V knihe „AllatRa“ sú uvedené takéto slová:
„Stratené je dôležité – dobrovoľné
slúženie Bohu a ľuďom, ktoré predpokladá rozširovanie a odovzdávanie pôvodných duchovných Znalostí, dávajúcich možnosť splynutia Osobnosti s
Dušou, samostatného dosiahnutia duchovného oslobodenia človekom.“

To znamená, že rozširovaním a odovzdávaním Pôvodných Znalostí plníme
Vôľu Duchovného sveta a slúžime pre
blaho ľudí! A tým viac nemáme právo
strácať čas na rozmýšľanie a pochybnosti, veď poznáme unikátnu správu „O
problémoch a dôsledkoch globálnej
zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty
riešenia daných problémov“. Tieto
včasné a pre celé ľudstvo nevyhnutné
informácie z kníh Anastasie Novych, aj
zo správ ALLATRA VEDA, musia ešte
viac zapínať našu aktivitu vo veci prinesenia týchto Znalostí celému ľudstvu!
Získanie najvyššieho blaha – duchovného vlastníctva, duchovného oslobodenia je nerozlučne späté s touto činnosťou. Pretože v tomto predstavení s
názvom život, pomáhajúc iným
ľuďom pri získaní Pôvodných Duchovných Znalostí a tým podporujúc
duchovné prebudenie celého ľudstva,
v prvom rade upevňujeme svoje vnútorné jadro na duchovnej ceste.
Pomáhajúc iným ľuďom na duchovní ceste, pomáhame aj sebe samým. O
tomto sa neraz v tej či onej forme hovorí

DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ
Duchovní dědictví nehledejme ve vnějším
světě, protože je uvnitř
člověka, v jeho duchovní
a morální přeměně, v
pocitech, myšlenkách,
slovech a činech.
Upřímná touha překonat svou pozemskou
podstatu a skutečná
duchovní práce na sobě povznáší
nad sebestředností a otevírá velikou pokladnici duchovního dědictví.
A pak, bez ohledu na to, jaký bude
pozemský konec - ve svém Životě jsi
už nyní Vítěz!
www.allatra-partner.org

Bůh mezi námi...
Někdo je třeba na úvodní slovo, pak
je tam obtížný úsek – rychlý dabing
Aničky Dubrovské… "Evi, to si vezmeš
určitě ty, viď, už ji máš zmáknutou“,
ozývá se. Ano, dabovat tento hlas je
vždy pro mne čest a je pravdou, že už
jsou to pro mne známé „vody“… Ale v
tom se slyším, jak odmítám s tím, že
dáme šanci jiným. Beru si pomocnou
práci – kontrolovat text. Ostatní si rozebírají role a já si najednou pomyslím,
zda jsem udělala dobře, zda to nějaký
nováček zvládne, je to důležitý pořad,
mělo by to být kvalitně odvedené…
Dost! To dají!
Začíná se dabovat. Pro některé je to
skutečně první zkušenost. Pohlcuje je
tréma, plete se jazyk, stahuje se hrdlo.
Vědomí mi nabízí,
že každý máme
vlohy k něčemu jinému, že to nemá
smysl. Dost! Ti lidé
sem přišli, zatoužili
tvořit. Pokud je
nyní odvoláme, už
se nikdy nezbaví
toho strachu číst, či
mluvit před ostatními. Navždy se mohou
uzavřít. Budou se cítit špatně, budou to
vnímat jako selhání! Jsme přeci jedno!
Co dělat?!
„Co pomáhá tobě?“, ptám se sama
sebe. Humor, přijetí, pohoda. No, ano!
Musí se vytvořit atmosféra, kde nebude
vůbec prostor pro obavy a strach. Začínám s humorem vyprávět o svých krkolomných začátcích při dabování, o tom
jak dodnes se mi plete jazyk u některých
slov, názorně předvádím, jak se zamotávám na základní zkratce MSH. Uklidňuju je, že čas vůbec nehraje roli, ať nespěchají, ať nejedou na výkon, ať se
nesoustřeďují na výsledek, ale užívají si
samotný proces. Ať si hrají se slovy,
jako si umí hrát děti při každé činnosti,
ať s dětskou zvídavostí zkoumají svůj
hlas, ať se ponoří do děje, naladí se na
daného člověka, kterého dabují, cítí tu
krásu, o které mluví…
Celý tým chválí, povzbuzuje, někdo
se objeví vepředu a rozesmívá, když hlas
působí vážně, jiný diriguje šňůrkami od
bundy do patřičného rytmu. Jsme tým!
Jsme jedno! Druhý člověk je pro nás minimálně stejně tak důležitý, jako my
sami! Nikdo tady není za sebe. Prožíváme úspěch toho druhého s větší radostí
než své úspěchy, přijímáme druhého

člověka takového, jaký je, a žasneme
nad jeho schopnostmi, nad jeho „nedostatky“, jinotaji. Odlišnosti nejsou pro
nás bariérou mezi námi, ale tím, co nás
fascinuje, obohacuje a ještě více sbližuje.
A najednou je to tam! Krásný hlas,
plný lásky, něhy a přitom síly. A já vidím
před sebou nejen povedený dabing, ale
přerod člověka v otevřenou Osobnost,
která je nyní na vlně Lásky. A v tom mi to
došlo! Tady dnes nešlo o dabing, ale o
partnerství, spolupráci a procítění skutečné jednoty. Po dnešku už vím, že ne každý z nás má talent na
něco, ale pokud se
otevřeme a necháme
skrze
sebe tvořit Jeho,
tak můžeme být

užiteční v jakékoli
činnosti. Děkuji za
tuto
zkušenost,
která i mne hodně
dala a naučila.
Našla jsem mnohem větší potěšení v
radosti druhých z jejich úspěchu, mnohem více jsem si užila pozici neviditelné
podpory ostatních. Pochopila jsem, že je
jedno, co kdo dělá, nikdo tady není za
sólového hráče, jsme jeden tým! Radost
druhého člověka je i mou radostí, stejně
jako strachy a obavy druhého mne nemohou nechat chladnými. Bylo nádherné vidět, jak se jeden staral o druhého, s
jakou láskou a upřímností se zajímal o ty
kolem, jakou nepředstíranou radost jsme
všichni prožívali při sebemenším povedeném krůčku každého nováčka! Jakoby
nás neviditelná nitka protkala a vytvořila jedno plátno. Toto je skutečná Láska,
takto vypadá opravdové přátelství!
Přijeďte a uvidíte!
Na setkání tentokrát se mnou byla i
dcera. Večer mi nečekaně položila otázku: „Mami, a to je mezi námi nyní
Bůh?“ „Jak to myslíš?“, nechápala
jsem. „No, když cítím nyní tu lásku mezi
námi… a Bůh je láska… tak je nyní Bůh
mezi námi“. Měla pravdu, Bůh je v každém z nás, a když se mu otevřeme, cítíme ten láskyplný proud mezi námi…To,
co nás může spojit, to, co tady zůstane
navždy, ať už tady budeme či nikoli…
S Láskou
Eva Hronová

červen 2018 • Polahoda

v knihách Anastasie Novych. A my sme
naozaj jednotní vo svojej duchovnej
podstate. Rozdelenie je iba vonkajšie, je
iluzórne, ale prijať tento fakt nám bráni
naše ego. Ináč povedané, dosiahnutie
najvyššieho cieľa každého človeka –
splynutia Osobnosti s Dušou, sa uskutočňuje vďaka práci na sebe a duchovnej
pomoci všetkým ľuďom (prinesenie Pôvodných Znalostí). Iné nie je dané a jedno bez druhého nie je efektívne. Obidva
tieto smery sú akoby laná, zábradlie na
moste, natiahnutom nad priepasťou.
Most je povrazový, veľmi úzky a silno
sa kolíše. Ako sa dá po ňom rýchlo ísť,
ak sa budeme držať len jedného lana,
húpajúc sa, nesmelo sa predierať vpred,
alebo, držiac sa za obe zábradlia, čulo
sa pohybovať naproti vytúženému cieľu? Spasenie Duše sa dosahuje dobrými skutkami a nielen meditáciami a
modlitbami. A na toto je dôležité pamätať. Mnohé je už v pozitívnom koryte urobené, ale dôležité je ešte viac
znásobiť množstvo skutkov v mene
Dobra. Čas nečaká, vyžaduje naše aktívne činnosti. Otáľanie je teraz podobné smrti, nenadarmo sa v jednom z článkov Anastasie Novych hovorilo, že svet
mal v poslednom čase dvakrát na
vlásku. Vhodné bude tiež spomenúť
slová z knihy „Ptáci a kámen“:
„Duchovná cesta – to ti nie je park
pre prechádzky a rozptýlenia. Ak si sa
postavil na túto cestu, musíš ísť k vrcholu a nenapodobňovať analógiu
chôdze – dva kroky vpred a tri vzad...“
Systém je ešte stále silný, ale nesmie sa zabúdať, že silným ho robia samotní ľudia a všetko závisí od našej
voľby. Nutnou podmienkou pre to, aby
sa monáda obrátila, je naša hyperaktivita v rozširovaní Pôvodných Znalostí,
ktoré rozptyľujú temnotu. Aby to bolo
maximálne efektívne, vyžaduje sa naša
úprimnosť a vnútorná potreba v prinášaní týchto Znalostí po celom svete me-

dzi všetkými ľuďmi. Chcel by som opäť
pripomenúť článok Anastasie Novych
„Rozdeľuje systém, zjednocujú – ľudia!“ a uviesť z neho niekoľko riadkov:
„Naozaj od každého človeka teraz
závisí budúcnosť celého ľudstva a je
veľmi dôležité, aby každý duchovne
prebudený zobudil čo možno najviac
spiacich.“
Vážení ľudia, ktorých život je už
ožiarený Svetlom AllatRa, ak sa vám
dostalo cti prv ako iní postihnúť toto
Šťastie, znamená to, že na nás je aj viac
zodpovednosti v tom, aby aj zvyšná
časť ľudstva rovnako spoznala toto
Šťastie! Veď táto česť v prvom rade
predpokladá obrovskú zodpovednosť!
Osudy miliónov ľudí závisia od toho,
aké úprimné a neprestajné budú naše
skutky pre rozširovanie Pôvodných
Znalostí! Čas prišiel, nastal, zaznieva a
naliehavo požaduje našu dôslednú duchovnú voľbu, našu úprimnosť a aktivitu v rozširovaní Zvesti o Pôvodných
Znalostiach! Len keď sa zjednotíme,
máme šancu na prekonanie nastávajúceho. Spojené, konsolidované, isté postupy, vychádzajúce z vnútorného zdroja
každého človeka a spoločnosti v celom,
sú schopné zmeniť situáciu k lepšiemu!
Harmonické svetové spoločenstvo sa
stane našou realitou len vtedy, keď u
väčšiny ľudí, z ktorých sa toto spoločenstvo skladá, budú vnútri panovať
mier a harmónia. A v mene toho sme
povinní priložiť ešte viac úsilia v
ušľachtilom diele rozširovania Pôvodných Znalostí medzi všetkými
ľuďmi!
Na otázku, koho Ahura Mazda
najviac uznáva, dokonca viac ako bohov, on odpovedal:   „Uznávam toho,
kto robí dobro a neprijímam toho, kto
tvorí zlo. Vysoká je hodnota toho, kto
koná dobré skutky“.
Eľčin Achmedov
allatravesti.com

Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

K

aždý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušeností, nositelem obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu.
Rádi uvítáme Vaše články, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky, veselá vyprávění, zápisky cestovatele…
prostě všechno, co přináší dobrou náladu, optimizmus, prospěje ostatním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt: polahoda@centrum.cz;

SÍLA ODPUŠTĚNÍ
Krása odpuštění je v tom, že nás vysvobozuje ze sítí, v nichž jsme uvízli. Vysvobozuje nás z role oběti a ze situací,
které se nám nezamlouvají.
Odpuštění nám umožňuje žít způsobem, který nás nad danou situací povznese, a proto se tato situace mění. Díky odpuštění se mění náš způsob vnímání,
takže věci vidíme v novém světle.
Někteří máme strach, že odpuštění
nás vmanipuluje do pozice oběti. To ovšem není pravda, protože odpuštění nás
posune a promění nás i náš protějšek.
PODOBENSTVÍ: Učeň přišel za učitelem a pravil: „Učiteli, ty jsi tak moudrý.
S každým vycházíš v dobrém a na nikoho
se nezlobíš. Nauč mě žít moudře a bez
problémů.“ Učitel souhlasil s pomocí a
poprosil učně přinést brambory a pytel.
„Pokud se na někoho urazíš nebo se rozzlobíš, vezmi brambor, na jednu stranu
napiš svoje jméno a na druhou jméno člověka, se kterým ses dostal do konfliktu a
polož tento brambor do pytle.“ „A to je
všechno?“ zeptal se učeň. „Ne. Tento pytel musíš nosit všude s sebou a pokaždé,
když se rozzlobíš nebo se urazíš, přidej
do pytle nový brambor“, odpověděl učitel. Čas ubíhal a pytel se postupně plnil.
Bylo těžké ho všude nosit s sebou. Navíc
se na bramborách začaly objevovat rašící
výhonky a hnilobný zápach.
Učeň přišel za učitelem a říká: „Učiteli, to už se nedá nosit, pytel je moc těžký a navíc brambory začaly hnít. Navrhni
mi něco jiného.“ „Stejné věci se odehrávají ve tvé duši,“ odpověděl učitel. „Když
jsi na někoho naštvaný nebo uražený, je
to jako těžký kámen, ležící na prsou, kterého si hned tak nevšimneš. S časem ka-

menů přibývá. Činy se proměňují ve zvyky a zvyky tvoří tvou povahu, která plodí
nepříjemné neřesti. Měl jsi teď možnost
ze strany pozorovat všechno, co se děje
uvnitř tebe. Pokaždé, když se rozhodneš
někoho urazit nebo někomu ublížit, zapřemýšlej, potřebuješ-li tento těžký pytel
zapáchajících brambor nosit uvnitř.“
"Zamýšlíme-li se hlouběji nad tím, co
je vlastně kořenem mnoha našich rozporů
a hádek, je to naše vnitřní nezralost, vnitřní konflikt mezi Materiální a Duchovní
podstatou. Jak se lidově říká, na levém
rameni sedí člověku ďábel‘ a na pravém
anděl‘ a pořád mu něco našeptávají. Jenom ten ďábel‘ občas našeptává nějak
hlasitěji, provokuje a navádí k negativnímu chování – to je projev naší materiální
podstaty. Když se ho rozhodneme poslechnout (volba je vždy na nás), hned se
chytíme do zručně nastražené pastičky
našeho ega. Prožíváme pocit rozhořčení,
zloby, nenávisti, chceme někoho urazit
nebo někomu ublížit, projevujeme agresivní chování. Možná se na první pohled
zdá, že je to na místě.
Ale podívejme se pozorně na toho,
komu chceme ublížit. Vždyť je to stejný
člověk, jako jsme my, ve kterém žije
stejně nádherná duše, která chce jenom lásku, dobro a mír. Stane se, že
člověk udělá chybu, poddá se provokacím své materiální podstaty a projeví vlnu
vnější agrese. Ale proč my reagujeme
stejným hrubým způsobem? Vždyť
všechno je v našich rukou, my sami
rozhodujeme, jakým směrem se bude
ubírat tato situace. Za okamžik všechno bude minulostí. Důležité ale je, aby
vzpomínky na tuto minulost byly příjemné a hřály u srdce." úryvek z knihy
A. Novych Sensei ze Šambaly, 1. díl
Božena

Staň se přítelem svého nepřítele
a odpusť mu jeho skutky, protože
jinak nejsi ani ty dokonalý.
Anastasia Novych
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